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ধর্্মনিরতা দেশহিতৈধিণী পরহিতপরায়ণ 

শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ! 

সর্ববক্ষেমালয়েষু। 

বিজ্ঞাপিতমিদ২-- 

আঁদি সভা ও বনপব্ষে যাহ! বলিয়াছি এপর্যন্ত তাহাই 

বলিয়া আপনার পবিত্র করকমলে এই পরম পবিত্র মহাঁভার- 

তীয় বিরাটপর্ৰ খাঁনিও উপহার প্রদান করিলাম। প্রসন্ন 

হইয়া আজ্ঞা করিলে অর্থী গুরুভারসাধনে ক্রমেই অগ্রসর 
হয়। নিবেদন ইতি 

বিনয়াবনত আশ্রিত । 

শ্রীপ্র তাপচন্দ, রায় । 
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ভগবতে বাস্দেৰ।য় নমঃ। 

বিজ্ঞাপন । 

পরাৎ্পর শারায়ণ প্রসাদে আমর! ক্রমে ক্রমে ভাঁরত- রূপ মহাসাগরের অনেক দূর আসিয়া উপনীত হইলাম । কিন্তু ইহা পুরোভাঁগে এখনও এত দুর বিস্তুত রহিয়াছে যে, তাহা চিন্তা করিলেও শরীর কম্পান্িত ও দয় পর্ধ্যাকুল 
হইয়া উঠে। ফলতঃ, আমাদিগকে যে এখনও কত শত 
উত্তাল তরঙ্গ, ভয়ঙ্কর আবর্ত ও প্রবল প্রবাহবেগ প্রভৃতি 
সহ্কটসম্কুল ভয়ঙ্কর স্থল সকল অতিক্রম করিতে হইবে ; 
তাহা কে বলিতে পারে? আমার অবস্থা যেরূপ, কাল 
ও কর্মের স্বভাব যেরূপ এবং সংসারের ও দৈবের গতি 
যেরূপ, তাহাতে যে এই বুব্যয়সাধ্য দুরূহ বিষয় নির্ব্িগ্কে 
সম্পন্ন হইবে, তাহা আশা করাও অমস্তব। তবে আমার 
ও আমার এই ক্ষুদ্র অধ্যবসায়ের সৌভাগ্যক্রমে উত্তরোত্তর 
সাহায্যদাতৃগণের সংখ্যা যেরূপ বর্ধিত হইতেছে, তাহাতে 
যেআমি এই ভারতপাগরের পারপ্রান্তি রপ অতুল আনন্দ 
শম্ভোগ করিব, তাহার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা হইয়াঁছে। প্রধাঁন 
প্রধান ভূম্যধিকারী, রাজা ও মহারাজ প্রভৃতি সকলেই 
অনুগ্রহ পুর্ববক আমার এই অধ্যবসায় সমাধানার্থে একযোগ 
হইয়াছেন। বলিতে কি, আমি যে ভারতসাগরের এন দূর 
উপনীত হইয়াছি, পূর্বেবাক্ত উদারচিন্ত মহাক্মাগণের সান্ব- 
গ্রহ আনুক্ল্যই তাহার কারণ। এস্থলে পুটিয়ানিবাসিনী স্ব প্র 
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১১৯ পগ্রতিগমন রা ৭ রি ৩ 

২৩শ | কর্ণ ওছুঃশাসনের উক্তি ৭৯ ... ই 

২৭শ। ফ্রোণের বন্ততে। সঃ ৮১ নর ঙ 

২৮শ। ভীম্মের উক্তি রন ৮২ 

২৯শ | রুপের উত্ভ্ি রঃ রি ৮৪ ১১১৮. 5৩ 

৩*শ। মত্স্যরাজ্য স্ুশশ্মাদির যুদ্ধষাত্র। ৮৬ ১... ২ 

৩১শ। বিরাটের যুদ্ধলজ্জ! রী ৮৭ ১৯ 

৩২শ | বিরাট ও লুশর্্দার যুদ্ধ ্ ১০ ৫ “2 

৩৩শ। বিরাটের পরাজয় ও মুক্তি এবং সুশশ্ম।র 
+ .১ নিনঞহ রর রর ৯ ১.১ ১৩ 

৩৪শ। বিরাটের বিজয়ঘে|ষণ] রর ৯৭ রী ৭ 

৩:শ । কুকগণের গোধন অপহরণ *-* ৯৪ * - ২ 

৩৬শ। উত্তরের আত্মন্পঘ| এবং দ্রে'পদী কর্তৃক বৃহন্গলার 
» »* সারথ্যকীর্ভন রঃ ১০৩ 2 55 

৩৭শ | ব্হন্বল।র সারথা হারিগ্রহণ এবং উত্তরের 

»১০১ যুদ্ধমাত্র। ০০ ** ১০২ . "৮১৮ 
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, ৩৯শ। কৌরবগণের অজু'নবিষয়ক কথোপকথন ১০৯ ৮. ১৭ 
৪০শ | উত্তরকে অন্ত্রগ্রহণার্৫থ অজুনের আদেশ 

5০১ প্রদান -* হা ডঃ ১১৩ ১০ 

৪১শ। উত্তরের আন্ত্রাবরোপণ ১১২ রঃ ৫ 

৪২শা। উত্তরের অস্ত্রবিষয়ক প্রশ্ন ১১৩ ক ৮ 

৪৩শ | অভুরনের অস্ত্রপরিচয় দান ... ১১৪ ই এসি 

৪৪শ। অজু নের ভ্রাভৃগণ সহিত আত্মপরিচয় 
১ দান রী ্ রঃ ১১৬ ১৮€ 

'৪৫শ | অজু নেক “দুদ্ধসজ্জা 42 ১১৮ ৪. উঠি 

৪৬শ | ভ্রোণ কর্তক উদ্পাঁতবণনা ..৮ ২ ১২২ ৮৮ 
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৫৩শ | গোঁধন প্রত]াহরণ ১৩৯ 

৫৪শ | অজ্ঞ্নের সহিত কর্ণের যুদ্ধ ও পলায়ন ১৪১ ১০ 
৪৫শ | কেরধ সেনার যুদ্ধ ও পরাঁভৰব .. ১৪৪ 3৪ 

&৩শ | দেবগণের যুদ্ধদর্শনার্থ আগমন ... ১৪৯ ১... ৭ 
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৫১শা | অশ্বণথামর যুদ্ধ ও পরাভিৰ ৪ ১৫৮ রে 

৬গটি । কর্ণের প্রর্ধ,দ্ধ ও পলায়ন... ১২" পু 

৬-টি। দুঃশ:সনাদির যুদ্ধ নর ১৬৩ ০ এ 
৬২টি । সংকুল মংগ্রাম ৮ ১৩৩ ও ৭ 

৬৩ি। অজুনের এন্দ, অস্ত্র সন্ধান .. ১৬৮ 

৬৪টি । ভীম্মের যদ্ধ ও পলায়ন .৮. ১৬৯ ১৮০ € 

৬৫টি । দুর্ষেনাধনের যদ্ধও পলায়ন ** ১৭২ ০০১২, 

৬৩টি | খনঞরের নয়্োহনাভ্ত্রপ্রয়োগ ... 5৭৪ ৭ 

৬ণন্ি। উত্তরাজু'নসহবাদ রী ১৭৭ ২:১০. 
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মহাভারত । 

বিরাটপর্ব । 

পাগুব প্রবেশ পর্ববধ্যায়। 

প্রথম অধ্যায় | _ 

শরাঁয়ণ, নরোভতম নর এবং সরশ্বতী দেবীকে প্রণাম 
করিয়া, জর উচ্চারণ করিবে । 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার পুর্বাপিতাঁমহ- 
গণ ছুর্য্যোধনভয়ে ভীত হইয়া, কি প্রকারে বিরাটরাঁজ- 
ধানীতে অজ্ঞাত বাঁস করিয়াছিলেন? এবং ব্রহ্গপরায়ণ! 
পতিব্রত। দ্রৌপদীই ব। কি রূপে অজ্ঞাত বাঁসে কালঘাঁপন 
করিয়াছিলেন £ 

বৈশম্পাঁরন কহিলেন, হে নরাধিপ ! তোমার পুর্ববপিতা- 
মহুগণ যে প্রকারে বিরাট রাজধানীতে অন্ঞ/(ত বাঁ করিয়া- 
ছিলেন, তাহ! শ্রবণ কর। ধার্মিকপ্রবর মহারাজ যুধিষ্ঠির 
ধর্মের নিকট সেই বরলাভ করিরা, আশ্রমে গমন পৃর্ববক ত-. 
সমুদয় ব্রাহ্ষণগণকে নিবেদন করিলেন। অনন্তর 'অরণী স্টিত 
ঘন্থদণ্ড সেই তপস্থী ব্রাহ্গণকে প্রদান করিলেন । 



২ মহাভারত? 

তদনন্তর ধর্্মপুত্র মহাঁমনা রাজা যুধিঠির সমুদাঁয় অনুজ- 
গণকে আহ্বান করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! 
আমরা দ্বাদশ বৎসর স্বরাজ্য হইতে প্রতব্রজিত হুইয়াঁছি ; 
সম্প্রতি পরম র্লেশজনক ত্রয়োদশ ব্সর সমুপস্থিত হুই- 
য়াছে। অতএব হে অজ্জন! তুমি এমন কোন স্থান মনো- 
নীত কর, যেস্থানে বসতি করত আমরা অরাতিগ্ণণ কর্তৃক 
অবিদিত হইয়া, এই সংবৎ্সরকাঁল অতিবাহিত করিতে 
পারি। 

অঞ্জন কহিলেন, হে মনুজাধিপ ! আমরা ধর্মের বরদাঁন- 

প্রভাবে মনুষ্যগণের অবিদিত হইয়া, বিচরণ করিতে পারিব, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু বাসের নিমিত্ত পরম রমণীয় গুপ্তভম 
কতকগুলি রাগের কীর্ভন করিতেছি, ইহার মধ্যে আপনার 
যাহাতে অভিরুচি হয়,বলুন। কুরুমণ্ডলীর চতুর্দিকে পাঞ্চাল, 
চেদি, মৎস্য, শুরসেন, পটন্চর, দশা, নবরাষ্টর মল্প, শালু, 
যুগন্ধর,নু বিস্তীর্ণ কুন্তিরা্ন্রাপ্র'এবং অবন্টি প্রভৃতি বহন্ন- 
শালী রমণীয় জনপদ সকল বিদ্যমান রহিরাছে। ইহার মধ্যে 
কোন স্থান আপনার মনোনীত হয়, বলুন, তথার আমন 
এই সন্বৎসর কাল অতিবাহিত করিতে পারি । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাঁবাহো!! সর্ববভৃতেশ ভগবান, 
ধর্ম যাহা কহিয়াছেন, কদাচ অন্যথ! হইবেক না, কিন্তু মন্ত্রণা 
পূর্বক অবশ্যই এরূপ একটি রমণায়, শিবদাঁয়ক এবৎ সুখ- 

জনক বাসস্থান নির্দিষ্ট করিতে হইবে তষ, যে স্থানে আঁমর। 
এই সন্বৎসরকাঁল অকুতোভয়ে বাস করিতে পারি। হে 
বস! ধর্্মশীল, ব্দান্য, বৃদ্ধ এবং মহাঁবল মণ্স্যরাঁজ বিরাট 

আমাদিগকে রক্ষ। করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব হে তাত! 
'আমরা. বিরাটরাজধানীতে তাঁহার কার্য সমাধান করত এই 
সংবৎসরকাঁল অবস্থান করিব 



বিরাটপর্থ । ৩ 

হে কুরুনন্দনগণ ! এক্ষণে আমর! বিরাটরাঁজনন্গিধানে 

গমন পূর্বক যে যে কার্ম্যে নিযুক্ত. হইব, তাহা অবধারিত 
করিয়। বল। 

অর্জুন কহিলেন, হে নরদেব! আপনি তাহার রাষ্ট্রে 
কিরূপ কর্ম করিবেন ? হে রাজন! আপনি ম্বৃছুঃ বদীন্য, 

লজ্জাশীল, ধার্মিক এবং সত্যপরায়ণ; অতএব আঁপদারিষ্ট 
হইয়া! কি কার্য করিবেন? আপনি পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়! 
সামান্য জনের ন্যায় দুঃখান্ুভব করিতে একীম্ত অসমর্থ ; 

অতএব এই ঘোর আপদ্ প্রাপ্ত হইয়া, কি প্রকারে ইহা 
হইতে উত্তীর্ণ হইবেন ? 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুরুধর্ষভ কুরুনন্দনগণ ! আমি 
বিরাটরাজসমীপে গমন পুর্ববক যে কার্ধ্যে নিযুক্ত হইব, তাহ! 
শ্রবণ কর। আমি কষ্কনামে অক্ষহৃদয়জ্ৰ, দুযৃতপ্রিয় ব্রাহ্মণ 
হ ইরা, মহারাজ বিরাটের সভাস্তারপদে অধিরূঢ় হইব। বৈদূর্ধয 
ও কাঞ্চনময় কৃষ্ণ এবং লোহিত বর্ণে রঞ্জিত মনোহর গুটিক! 
সকল যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিব । এই রূপে আমি সাঁমাত্য 
সবান্ধব বিরাট নৃপতির সন্তোষ সাধন করত কাঁলাতিপাঁত 
করিব। ইহাতে কেহই আমাকে জানিতে পারিবে না। 
মণ্স্যরাজ আমাঁকে জিজ্ঞাসা করিলে কহিব, আমি পুর্বে 
মহারাজ যুধিনিরের প্রাণনম সখ! ছিলাম । আমি যে রূপে 
বিরাটভবনে কাঁলযাপন করিব, তাহ! তোমাদিগের নিকট 
কীর্তন করিলাম | এক্ষণে হে বুকোদর! তুমি কি প্রকারে 
বিরাটরাজধানীতে বাস করিবে, বল। 



এ মহাভারত । 

দ্বিতীয় অধাণয়। 
ছা ১০ জপ এ এলে লি চর জর 

ভীম কহিলেন, হে ধন্মরাজ ! আমি যণ্ুস্যরাঁজ বিরাটের 
সমীপে উপনীত হইয়া « আমি পৌরগব,আমার নাম বল্লব + 
এই বলিয়া আক্মপরিচয় প্রদান করিব। আমি পাককার্যে 

বিলক্ষণ পারদশীঁ; অতএব বিরাটতবনে বিবিধপ্রকার সুপ 
প্রস্তুত করিব। পূর্বে জুশিক্ষিত, পাচকগণ মহারাজের 
নিমিভ্ভ যে সমস্ত উৎকৃষ্ট ব্যগ্ীন প্রস্তুত করিত, আমি তাহ! 
অপেক্ষা উত্তম ব্য্জন প্রস্তত ও প্রকাঁও প্রকাণ্ড কাঁষ্ঠ সকল 
আহরণ করিয়া, মহারাজের প্রীতি সম্পাদন করিব । তাহাতে 

তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, অবশ্যই আমাকে নিযুক্ত 
করিবেন, সন্দেহ নাই। আমি তথায় সকলের অন্গপানপ্রদা- 
নের প্রভূ হইব। এপ্রকাঁর অমানুষ কার্য সকল সাধন করিব, 
যে কিন্করগণ তদ্দর্শনে আমাকে রাজার ন্যাঁয় মান্য করিবে। 

হে রাজন্্! যদি ম€স্যরা'জ আমাকে বলবান্ হস্তী ও মহাবল 
বৃষভগণকে নিগ্রহ করিতে আদেশ করেন,আমি তাহাঁও করিব, 
এবং সমাজের যে সকল নিযোৌধকগরণ রঙ্গভূমিতে আমার 
সহিত বাহ্যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, আমি তাহাদিগকে পরাজিত 
করিয়া, মহারাজের প্রীতি বদ্ধন করিব; কিন্তু সেই সময় মল্ল- 
গণকে নিহত করিব না, যাহাঁতে তাহাদিগের প্রাণ বিনষ্ট 
ন। হয়, এরূপ করিয়া ধরাতলে পাতিত করিব। আমাকে 

পরিচয় জিজ্ঞাস করিলে কহিব, « আমি পুর্বে মহারাজ 
ঘুধিতিরের পশুনিগৃহীতা, সুপকর্তী, এবং মল্লযোদ্ধা ছিলাম 
এবং মভমাতঙ্গগণের সহিত ক্রীড়া করিতাম।৮ হে বিশা- 
ম্পত্বে ৮ আমি সতত আত্মরক্ষ।য় যত্ববান্ হইয়া এই রূপে 
বিরাটভবনে অজ্ঞাত বাপ করিতে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছি । 



বিরাটপর্ব ৷ ৫ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, অগ্নি খাগুবদহনমানসে ত্রান্ষণমূর্তি 
পরিগ্রহ করিয়া, যে দাঁশাহ্সহচর, মহাঁবল, ম হাঁবাহু, বিজয়ী, 
নরশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন অর্জুনের নিকট আগমন করিয়াছিলেন, 
ঘিনি একমাত্র রথে আরোহণ পুর্ববক পন্নগ ও রাক্ষলগণকে 
পরাজয় করত হুতা'শনের তৃপ্তিনাধন করিয়াছিলেন, যিনি 
নাগরাজ বান্গুকীর ভগিনীকে হরণ করিয়াছিলেন ; যিনি 
সমস্ত প্রতিযোধগণের প্রধান; সেই মহাবল পরাক্রমশালী 
অঙ্ভন কি প্রকারে অজ্ঞ।ত বাস করিবেন ? যেমন প্রতাপ- 
শালীর মধ্যে সূর্ধ্য, দ্বিপদের মধ্যে ব্রাঙ্গণ, সর্পের মধ 
আঁশীবিষ, তেজস্বীর মধ্যে অনল, আয়ুধের মধ্যে বজু, গোস- 
মুহের মধ্যে বুষ; বর্ধণকারীর মধ্যে পর্জন্য, নাগের মধ্যে 
ধূতরা্; হস্তীর মধ্যে এরাবত; প্রিয়তমের মধ্যে পুত্র, 
এবং সুহ্দের মধ্যে ভার্ধযা) সেইরূপ ধনগুয় যাবতীয় ধনু- 
দরের মধ্যে প্রধান । এক্ষণে সেই গাঁগীবধারী বীভৎস কি 
কর্ম করিবেন ? ইনি ইন্দ্র ও বানুদেব তুল্য প্রভাবশালী, 
পঞ্চ বর্ষ পুরন্দরপুরে বান করিয়া স্বীয় বী্ধ্যপ্রভাবে মানব- 
গণের অনাধ্য অন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষ।লাভ করত দিব্যান্ত্র সমুদয় 

লাভ করিয়াছেন; আমি ইহীরে দ্বাদশ রুদ্র, ত্রয়োদশ 
আদিত্য, নবম বন্বু ও দশম গ্রহ বলিয়া বিবেচনা কারয়। 

থাকি; ইহার বাহুদ্ধয় দীর্ঘ, পরস্পর তুল্য বলশালী এবং 
জ্যাঘাতকঠিন। যেরূপ শৈলগণের মধ্যে হিমালয়, নদীগণের 
মধ্যে সমুদ্র, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, বস্থুগণের মধ্যে জগ্রি, 
স্কগগণের মধ্যে শার্দল এবং পক্ষিগণের মধ্যে গরুড় শ্রেষ্ঠ; 

সেইরূপ সমস্ত বীরগণের মধ্যে প্রধান এই অজ্জুন কি প্রকারে 
অজ্ঞাত বাঁস করিবেন ? 

অর্জন কহিলেন, হে ধর্মরাজ! বিরাটভবনে গমন পুর্ববূক : 
“ আমি ক্লীব ৮ এই বলিয়। পরিচয় দিব। আমার বাহুদয়- 



৬ মহাভারত । 
লগ্ন জ্যাঘাঁতচিহ্ন গোপন করা ছুক্ষর; কিন্তু উহা! আমি 

বলয় দ্বারা আচ্ছাদন করিব। আমি কর্ণঘয়ে সমুজ্ল কুণ্ডল* 
যুগল, করদ্বয়ে শঙ্ঘ ও মস্তকে বেণী ধারণ করত আমার নাঁম 
« বৃহন্নলা ৮ বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব। এই, 
প্রকারে আমি স্ত্রীবেশ ধারণ করত মণ্স্যরাজসদনে অবস্থিতি 
করিব। এব পুনঃ পুনঃ স্ত্রীজনন্তুলভ আখ্যায়িকা পাঠ 

করিয়া, রাজার এব অন্তঃপুরবাসিনী রমশীগণের মনোরগ্রন 
করিব, আর মহারাজ বিরাটের অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাগণকে 
বিবিধ নৃত্যঃ গীত ও বাদ্যাদি শিক্ষ/ করাইব। এবং প্রজা- 
গণের আচার ব্যবহার কীর্তন করত স্বীয় মায়।বলে আত্ম- 
গোঁপন করিব। হে পাঁগুব! রাঁজ। জিজ্ঞাসা করিলে, আমি 
এই বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিব যে * আমি পুর্বে 
মহারাঁজ যুধিষিরের সদনে দ্রোপদীর পরিচা1রিকা ছিলাম 1» 

হে ধন্মরাজ ! আমি এই রূপে ভন্মাচ্ছাদিত হুতাশনের ন্যায় 

আত্মগোপন পুর্ববক বিরাটরাজভবনে স্ভুখে বিহার করিব। 
ধার্মিকশ্রে্ঠ পুরুষপ্রবীর অভ্ভুন এই কথা বলিয়া নিরস্ত 

হইলেন। অনন্তর মহারাজ যুধিষ্ঠির অন্য ভ্রাতাকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিতে লাগিলেন | 

তৃতীয় অধ্যায় । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে নকুল ! তুমি ন্ুকুমাঁর, শুর, প্রিয়- 
দর্শন এবং স্ুখসস্তোগের উপযুক্ত ; অতএব হে তাত ! মণস্য- 

_ক্লাজতবনে কি কর্ন অবলম্বন পুর্ববক বিচরণ করিবে ? 
নকুল কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি অশ্ববিজ্ঞান ও অশ্ব 



বিরাটপর্থ। ৭ 
রক্ষণে কুশল এব অশ্বচিকিগুসা ও অশ্বশিক্ষায় নিপুণ; এক্ণে 
গ্রশ্থিক নামে পরিচিত হইয়া, বিরাটরাজের অশ্বপরিরক্ষণে 
নিযুক্ত হইব । হে কুরুরাঁজ ! আমিও আপনার ন্যায় অশ্ব- 
গণকে নিতান্ত প্রিয় বোধ করিয়া থাঁকি। বিরাটনগরবাসী 
কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে, কহিব « আমি পুর্বে 
মহারাজ যুধিষ্িরের অশ্বরক্ষায় নিযুক্ত ছিলাম । হে রাজন্ ! 
আমি এই রূপে প্রচ্ছন্ন বেশে বিরাটরাজধানীতে বান করিতে 
অভিলাষ করিয়াছি । 

অনন্তর যুধিষ্ঠির সহদেবকে কহিলেন, হে সহদেব ! তুমি 
কি কার্য্য অবলম্বন করিয়া, বিরাটরাজনমীপে প্রচ্ছন্ন বেশে 
অবশ্থিতি করিবে ? 

সহদেব কহিলেন, আঁমি গোঁপমুহের প্রতিষেধ, দোঁহন 
এবং সংখ্যাঁন বিষয়ে নিপুণ, অতএব বিরাটরাঁজসমীপে 
তন্ত্রিপাল নামে আত্মপরিচয়প্রদান পুর্বক তাহার গোস- 
জ্যাত। হইব। আপনি আমার নিমিন্ত দুঃখিত হইবেন 
না। পুর্বে আপনি আমাকে সতত গোরক্ষণে নিযুক্ত করি- 
তেন; তন্নিবন্ধন আমি এ বিষয়ের কৌশল সবিশেষ অবগত 
আছি। আমি গোসমুধায়ের লক্ষণ চরিত ও তাহাদের 

শুভাশুভ সমস্ত পরিজ্ঞাত, এবং যাঁহাদের মুত্র আত্রাণ 

করিলে, বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হর, এরূপ আুলক্ষণসম্পন্ন বৃষভ 
সকলকেও অবগত আছি? হে রাজন! গোচধ্যায় আমার 
বিশেষ অনুরাগ অ:ছে। আমি এই রূপ প্রচ্ছন্ন বেশে মৎুস্য- 
রাজের সন্তোষ সাধন করিব। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমাদিগের প্রাণ অপেক্ষা! প্রিয়তর 
ভার্ধ্য! দ্রৌপদী মাতার ন্যায় পরিপাঁলনীয়া এবং জেষ্ঠা ভগি- 
নীর ন্যায় পুজনীয়, ইনি কি কাঁ্য অবলম্বন করিয়া, তথায় 
কালযাপন করিবেন? এই পতিপ্রাঁণ। সুকুমারী যশস্থিনী রাঁজ- 



৮ মহাভারত! 
পুত্রী পাঁঞ্চালী অন্যান্য রমণীর ন্যাঁয় কোনপ্রকাঁর কার্য্য- 
সাধনে সমর্থ নহেন। ইনি জন্মাবধি কেবল মাল্য, গন্ধ, অল- 
স্কার ও বিবিধ বস্ত্রের বিষয় উত্তম রূপে জ্ঞাত আঁছেন। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভারত ! লোকে শিক্পকার্ধ্যের 
নিমিত সৈরি্ধী নিযুক্ত করিয়া! থাকে । সশুকুলজাতা রমণী- 
গণ কদাচ এ কার্যে প্রবৃত্ত হন না বলিয়া লোকের সংস্কার 

আছে। অতএব আমি কেশসংক্কীরকুশল সৈরিন্ধীী বলিয়া 
তথায় আত্মপরিচয় প্রদান করিব। রাজ! জিজ্ঞাসা করিলে, 

কহছিব, আমি পুর্বেব মহারাজ যুধি্টিরের নিকেতনে দ্রৌপদীর 
পরিচারিক। ছিলাম । হে মহারাজ! আমি এই রূপে আত্ম- 
গোপন পুর্ববক রাজভাধ্যা যশস্বিনী সুদেষ্জার পরিচর্ধ্যা 
করিব। তিনি আমাকে প্রাপ্ত হইয়!, অবশ্যই নিযুক্ত করি- 
বেন। অতএব আপনি আমার নিমিন্ত দুঃখিত হইবেন না॥ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণে ! তুমি উত্তম কহিয়াছ। তুমি 
শ্রেষ্ঠ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, কদাচ পাপাচারে প্রবৃত্ত 
হও না; নিরন্তর সাধুব্রতে ই অনুরক্ত থাক । অতএব সাবধান 
যেন, শক্রগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইও ন1; যেন সেই পাপ- 
পরায়ণ ধূর্তের। পুনরায় সুখী না হয়। 

সারার, পরানোর ররর রা হা, যারা হরারঞারাপাস 

চতুর্থ অধ্যায় ॥ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, তোমরা বিরাটরাঁজ্যে যে যে কাধ্যে 
নিযুক্ত হইবে তাহ কীর্তন করিলে, এবৎ আমিও যাহ! 
করিঝ তাহা কহিয়াছি। এক্ষণে আমাদের পুরোহিত ধৌম্য 
দ্রৌপদীর পরিচারিক। রমণীগণ, সূত এবং পৌরগবগণের 



বিরাটপর্ব। ৯ 

সহিত ভ্রুপদনিবেশনে গমন পুর্ববক অন্নিহৌত্র রক্ষা করুন 
ইন্দ্রসেন প্রভৃতি সকলে রথ লইয়! দ্বারবতী নগরীতে গমন 
করুন। কেহ জিজ্ঞাস! করিলে সকলেই কহিবেন যে, «“ পাগু- 

বেরা দ্বৈতবনে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় গমন 
করিয়াছেন, আমর! তাহার কিছুই জানি না »। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, পাণবগণ এইরূপ কৃতনিশ্চয় 
হইয়া, পুরোহিত ধৌম্যকে আমন্ত্রণ করিলেন। তখন মহর্ষি 
ধৌযা তীহাদিগকে সন্ষেহ বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে 
পাগুবগণ ! তোমরা ন্ুুহৃৎ» যান, ব্রাহ্ষণ, গ্রহরণ ও অগ্নি 

বিষয়ক কর্তব্য অবধাঁরণ করিলে । এক্ষণে আমি কিছু বলিতে 
ইচ্ছ1 করি, অবহিত হ্ইয়! শ্রবণ কর। ধন্মরীজ যুধিঠির ও 
অর্জুন দ্রৌপদীকে সতত রক্ষ। করিবেন। হে পাওবগণ ! 
তোমর! সমন্ত লোকরুন বিলক্ষণ অবগত আছ; কিন্তু 

বিদিত বিষয়েও উপদেশ প্রদান কর! ন্ুহ্ৃদগণের অবশ্য 
কর্তব্য ; ইহাই সনাতন ধর, অর্থ এবং কান বলিয়। উক্ত 
হইয়া! থাকে। এই নিমিন্ত আমি ভোমাদিগক্কে ইতিকর্ত- 

ব্যতাবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। হে 
রাঁজপুত্রগণ! তোমরা রাঞ্জভবনে বাস করিবে, অতএব এক্ষণে 

আম রাঁজকুলের বিষয় বলিতেছি। ঘিনি রাঁজকুলের বিষয় 
সমন্ত পরিজ্ঞাত আছেন, তাহাকেও অতি কষ্টে তথায় কাঁল- 
ঘাপন করিতে হয়। তোমরা বিরাটভবনে জনম্মানিত বা 

অবমানিতই ভও, এই সম্বৎসরকাঁল অজ্ঞাত বাস করিবে ; 
গরে চতুর্দশ বর্ষ উপস্থিত হইলে, যথান্ুখে বিচরণ করিতে 
পারিবে । 

হে পাওবগণ ! রাজ! শন্ত্রময় অগ্নি স্বরূপ; অতএব প্রতী- 

হাঁরী দ্বারা নিবেদন করিয়া, তাহার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, 
পরে স্রাহাঁর দর্শন লাভ করিবে । রাঁজভবনে প্রতিষ্ঠা লাভ 

২ 



ও মঙাভারত । 

করিলেও কদাঁচ রহস্য বিষয়ে লিণ্ড হইবে ন1। যেখানে 
অন্যে পরাভব করিতে না পারে, সেই স্থানে উপবেশন 
করিবে। আমি মহারাঁজের প্রিয়পাত্র যিনি এই মনে করিয়। 
তাহার অনুমতিব্যতিরেকে তদীয় যান, পর্ধ্যস্ক, পীঠ, গজ 
অথবা! রথে আরোহণ ন। করেন, তিনিই রাজগৃহে বাস 
করিতে সমর্থ। যেস্থানে উপবিষ্ট হইলে, দু লোকের 
শঙ্কিত হয়, যে ব্যক্তি এরূপ স্থানে উপবেশন না করে, সেই 
রাজভবনে বাস করিবার উপযুক্ত! রাজ। জিজ্ঞাসা ন! 
করিলে, তাহাকে কোন উপদেশ প্রদান করা উচিত নহে। 

উপযুক্ত অবসরে তাহার সৎকার ও মৌনাবলম্বন পুর্ববক 
আরাধন কর কর্তব্য । নৃপতিগণ অনুতবাঁদী মনুষ্যের প্রতি 
অসুয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, মিথ্যাবাদী মন্ত্রীকে নির়ত 
অপমানিত করেন। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাজমহিযী, অন্তঃপুর- 
চা, রাজবিদ্বেধী, এবং যে ব্যক্তি রাজার প্রতি অহিতাচার 
পকাশে কত জাহীদিগের মহিত মিত্রত! করিবেন না। অতি 

সামান্য কার্যেও রাজার অনুমতি গ্রহণ করিবেন। রাজার 
নিকট এইরূপ ব্যবহার করিলে, কদাচ তাহাকে বিপদাপন্ন 

হইতে হয় না! উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তিও জিজ্ঞাসিত অথব! 
নিয়োজিত না হইলে, মর্যযাদ। স্মরণ পুর্ববক জন্মান্ধের ন্যায় 
ব্যবহার করিবেন | পুত্র, পৌত্র এবং ভাতা প্রতৃতিও 
মর্যাদা ভঙ্গ করিলে, ভূপালগণ আর তাহারে সমুচিত 
সমাদর করেন না। রাজাকে অগ্নি এবং দেবতা জ্ঞান করত 

তাঁহার আরাধনা করিবে। যেব্যক্তি মিথ্যা উপচার দ্বার! 
রাজার উপাসন। করে, রাজ! অবশ্যই তাহাকে বিনষ্ট করেন, 

ং₹শয় নাই। প্রভূ যে বিষয়ে আদেশ করেন, প্রমাদ, গর্ব 
ও ক্রোধ পরিহার পুর্ববক তাহা প্রতিপালন করিবে। 
কর্তব্যাকর্ভব্যনিরৃযস্থলে যাহা প্রিয় এবং হিতকর, তাহাই 
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স্বামিনন্নিধানে বর্ণন করিবে। ষেস্থলে প্রিয় এবং হিতকর 
বাক্য ছুর্লভ, তথায় হিতকর বাঁক্যই বলিবে । কদাঁচ 
স্বামিবাক্যে অবহেল। করিবে না। স্বামিসম্বন্ধে যাহ! অপ্রিয় 
এবং অহিতকর সেরূপ বাক্য কখন বলিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি 
« আমি রাজার প্রিয় নহি ”» এইরূপ বিবেচনা করিয়া, রাঁজ- 
সেবা করিবেন | এবং সর্বদ| অপ্রমন্ত ও যত্বশীল হুইয়া, 
তাহার প্রিয় ও হিতানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকিবেন। যে ব্যক্তি 
রাজার অনিষ্টচেষ্টা, অনধিকারচর্চা এবং রাজার অহিত- 
কারিগণের সহবাঁসবিমুখ হয়; সেই ব্যক্তিই রাজসমীপে 
বাদ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ধীমান্ ব্যক্তি রাজার দক্ষিণ 
অথবা বাঁম পার্খে উপবেশন করিবেন ; কারণ,রাজার পশ্চা 
ভাঁগ অস্ত্রশস্ত্রধারী সৈন্যগণের অধিকৃত এবং পুরোভাগ বিস্তীর্ণ 
আসনে অলঙ্কত থাকিবে; তথায় উপবেশন করা সর্ববথ। 
নিষিদধ। কোন গোঁপনীয় বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিলেও 
অন্যের নিকট তাহা প্রকাশ করিবে না; কারণ উাকি 

সামান্য ব্যক্তিদিগের নিকট অবিশ্বাসভাজন হইতে হইবে। 
রাজা যদি মিথ্যা কথা বলেন, তাহ! অন্যের নিকট প্রকাশ 
করা অনুচিত কারণ তাহারা অনৃতবাঁদী ব্যক্তিদিগের প্রতি 
অদুয়! প্রকাশ এবং পণ্ডিতাভিমানীদিগকে অবজ্ঞা করিয়। 
থাকেন; «আমি শুর” «আমি বুদ্ধিমান” এইরূপ 
অভিমান বশত রাঁজনমীপে গর্ধবিত হইবে না। ধিনি অপ্রমন্ত 
চিত্তে রাজার প্রিয়কার্য্য সাধন ও হিতানুষ্ঠান করেন, তিনিই 
তাহার প্রণয়ভাজন হইয়। বিবিধ এ্রশ্বর্ধ্য সুখ তোগ করিতে 
পারেন। বাহার কোপে মহাকম্প এবং প্রমাদে মহাফল 

লাভ হয়, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহার গগিযাচজিত 
প্ররৃন্ত হইবে ? 

রাজসন্ধানে 
ওঠ 

ভূজ বা জানু সঞ্চালন কিছ উচ্চ 
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বাক্য প্রয়োগ দারা চাঁপল্য প্রকাশ না! করিয়া, সতত স্থির 
ভাবে অবস্থিতি করিবে। নিঃশব্দে বাঁয়ু ও নিষ্টীবন পরিত্যাগ 
করিবে। অতিহাস্য দ্বারা উন্মত্ত ও ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক 
হাস্যসম্বরণ দ্বারা নিতান্ত গরান্তীধ্যভাব প্রকাঁশ না করিয়া, 
ম্বছুহাস্য প্রকাশ করিবে। যিনি লাভে হৃষ্টচিত্ত এবৎ অপ- 
মানে ব্যথিত ন! হন, এবং সর্বদাই অপ্রমন্ত ভাবে থাকেন, 
তিনিই রাঁজসমীপে বাস করিবাঁর উপযুক্ত পাত্র। যে বিচক্ষণ 
অমাত্য রাজার অথব! রাঁজপুত্রের স্তব স্তৃতি করেন তিনিই 
চির কাল রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। যে অন্ুগৃহীত 
অমাত্য কোঁন কারণ বশত নিগ্রহভাজন হইলেও রাঁজাঁর 
প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ না করেন, তিনি পুনরায় সম্পদ্ লাভ 
করিতে সমর্থ হন। যেব্যক্তি রাজার বিষয়ে বাস এবং যে 
ব্যক্তি রাঁজাকে আশ্রয় করিয়া, জীবিক! নির্বাহ করে, সে 
রাঁজার সাঁক্ষাতেই হউক ক! অপাক্ষাঁতেই হউক, তাহার গুণা- 
নুবাদ করিবে । যে অমাত্য বল প্রয়োগ পুর্ববক রাজার 
নিকট বিষয়ভোগের প্রার্থনা করে, সে স্বীয় পদে চিরস্থায়ী 
থাকিতে পারে না; প্রত্যুত,তাহার প্রাণনংশয় উপস্থিত হয়। 
বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রাঁজকৃত উপনার বিপক্ষের নিকট প্রকাঁশ 
করিবে ন। এবং সত রাঁজ।কে শিক্ষা প্রদান করিতে উদ্যত 

হইবে না। যে ব্যক্তি বলবান্,পরাক্রান্ত,সত্যবাদী, শান্তস্বভাব, 
জিতেক্ড্রিয়, এবং ছায়ার ন্যায় সতত অনুগত, সেই ব্যক্তিই 
রাঁজসমীপে বাঁসকরিবার উপযুক্ত পাত্র । রাঁজ। অন্য ব্যক্তিকে 
কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে, « ইহা কি আমি করিব» এই 
বলিয়া যে ব্যক্তি অগ্রর হয়; সেই ব্যক্তিই রাজসমীপে 
বাস করিতে পারে । রাজ! আপনার অধিকারেই হউক ঝ৷ 
প্রাধিকারেই হউক, কোন কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত 
আদেশ প্রদান করিলে, যিনি সেই কাঁধ্য লাধনে পরাজ্স খন! 
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হন, তিনিই রাজসমীপে বাস করিবার উপযুক্ত পাত্র। যে 
ব্যক্তি প্রবাশী হুইয়া, প্রণয়াম্পদ পুত্রকলত্রাদিকে স্মরণ ন৷ 
করে, এবহ ভাবী সুখের নিমিত্ত উপস্থিত ছুঃখ সহ্য করিতে 
পারে, সেই রাঁজসমীপে বান করিতে সমর্থ । কদাচ রাঁজার 
সদৃশ বেশ ভূষা করিবে না) রাজার নিকট অতিশয় হাস্য 
করিবে নাও অন্যের সাক্ষাতে মন্ত্রণা সকল ব্যক্ত করিবে 
না। কোন কার্ধ্যে নিযুক্ত হইয়া, অর্থলালস! পরিহার করিবে ; - 
কারণ কোন দ্রব্য অপহরণ করিলে, বধ ও বন্ধনভয়ের 

সম্পূর্ণ সম্ভাঁবনা। এরভূ প্রসাদ স্বরূপ যান, বস্ত্র, অলঙ্কার অথবা 
অন্য যে কোঁন বস্ত গুদান করেন, তাহাই সতত ব্যবহার 
করিবে । এইরূপ বিবেচন1 সহকারে কার্য করিলেই রাজার 
প্রিয়পাত্র হইতে পার! যায়। 

হে পাগুবগণ! তোমরা যত্রপহকাঁরে এইরূপ আচরণ 
করিয়া, বিরাটরাজভবনে এই সম্বসর কাল অতিবাহিত 
কর। পরে স্বীয় রাজ্য লাভ করিয়া, শ্বেচ্ছানুসারে ব্যবহার 
করিতে পারিবে । 

যুধিতির কহিলেন, হে দ্বিজমভম ! আপনি আমাদিগকে 
যে সকল হিতজনক উপদেশ প্রদান করিলেন, আমরা কদাচ 
তাহার অন্যথা করিব না? জননী কুস্তী ও মহামতি বিছুর 
ভিন্ন আমাদের এরূপ উপদেষ্টা কেহ নাই। অতএব 
আমরা এক্ষণে কি প্রকারে এই ছুঃখসাগর হইতে উদ্ধার 
লাঁভ করিব, তাঁহার উপায় বিধান করুন। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, দ্বিজসন্তম ধোৌম্য যুধিষির কর্তৃক 
এইরূপ কথিত হইয়া, গমনোচিত সমুদয় আয়োজন করিলেন। 
এবং অগ্নি প্রস্বলিত করিয়া, তীহ।দিগের সমৃদ্ধি লাভ ও 

পৃথিবীবিজয়ের নিমিত্ত মন্ত্রে/চ্চারণ পুর্ববক আহুতি "প্রদান 
করিতে লাগিলেন। পাঞ্বগণ মেই আগ্নি এবং তপোধন 
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দ্বিজগণকে প্রদক্ষিণ করত ত্রৌপদীকে আগ্রে- করিয়া, প্রস্থাম 
করিলেন। অনন্তর জাপকপ্রধান মহর্ষি ধোঁম্য তাহাদিগের 
অগ্নিহোত্র সমুদয় গ্রহণ করত পাঞ্চালনগরাভিমুখে যাত্র! 
করিলেন এবং ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণ যাদব- 
গণের নিকট গমন পূর্বক অশ্বরথ রক্ষা করত পরম সুখে 
কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 

পঞ্চম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ধন্ুর্দারী মহাঁবল বীর্ধ্য- 
শালী পাগুডবগণ স্বরাজ্যলাভ প্রত্যাশায় বনবাস হইতে প্রতি- 
নিবৃত্ত হইয়1,গোধাক্ুলিত্রাণ বন্ধন, এবং ধনু, খড়গ, আয়ুধ ও 
তুণ গ্রহণ পুর্ববক পদব্রজে কাঁলিন্দী নদীর দক্ষিণ তীরে উপ- 
নীত হইলেন। মেই মহাঁবল ধন্বীগণ কখন গ্িরিছুর্গে কখন বা 
বনছুর্গে অবস্থান পূর্বক ম্বগয়! করত গমন করিতে লাগিলেন । 
এই প্রকারে দশার্ণ দেশের উত্তর, পাঞ্চালের দক্ষিণ এবহ 
যকৃলোম ও শুরসেনের মধ্য দিয়া সেই বদ্ধনিস্ত্রিংশ, বিবর্ণ 
.ও শ্মশ্রুধারী পাণগুবগণ « আমরা লুন্ধক ” এইরূপ বলিতে 
বলিতে বন অতিক্রম করিয়া, মত্ম্যরাঁজ্যে প্রবিষ হইলেন। 
অনন্তর কৃষ্ণা যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, মহারাঁজ! এই বিবিধ 
শস্তাক্ষেত্র ও পথ সমুদয় দৃষ্টি করিয়া, স্পষ্ট বোধ হইতেছে, 
বিরাটের রাজধানী অতি দুরবন্তাঁ হইবে; আমিও সাঁতিশয় 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছি। অতএব এই রাত্রি এই স্থানেই অব- 
স্থিতি করুন৷ 

যুধিষ্তির অর্জুনকে কহিলেন, হে ধনঞ্য়! আমরা অদ্যই 
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এই বন অতিক্রম করিয়া, রাজধানীতে বাস করিব; অতএৰ 
তুমি প্রত্বনহকারে পাঞ্চালীকে বহন কর। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, অনন্তর গজরাজসন্নিভ অর্জন 
পাঞ্চালীকে বহন করত অবিলম্বে নগরসমীপে উপস্থিত হইয়া, 
তাঁহাকে অবতারিত কর্রটিলন। তখন যুধিষ্ঠির অর্জুনকে 
কহিলেন, হে পার্থ! আমরা এই সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র কোথায় 

রাখিয়া পুরপ্রবেশ করিব? যদি আমর! এই সকল আমু গ্রহণ 
করত নগরমধ্যে প্রবিষ্ট হই; তাহ! হইলে, নগরবাসীর! 
সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইবে, সন্দেহ নাই । বিশেষতঃ, এই প্রকান্ড 
গাঁগীব ধনু প্রায় সকল মনুষ্যই বিদিত আছে; অতএব ইহা! 
লইয়া নগরে প্রবেশ করিলে, সকলে আমাদিগকে জানিতে 
পারিবে। এবং আমাদের একজনকে জানিতে পারিলে, 
প্রতিজ্ঞনুসারে সকলকেই পুনরায় দ্বাদশ বর্ধ বনে গমন 
করিতে হুইবে। 

অর্জুন কহিলেন, হে মনুজাধিপ! এ শৈলশুঙ্গের সন্নিহিত 
শ্মশান সমীপে ছুরারোহ ভীমশাখাবিশিষ্ট এক শমীবৃক্ষ দৃষ্টি 
গোচর হইতেছে! এস্বান সিংহব্যালনিষেবিত ও ছুর্গম 
বনে পরিবূত; বিশেষতঃ, প্রেতডূমির সমীপে এমন কোন 
মনুষ্য নাই যে, উহাতে অস্ত্র স্থাপন করিবার সময় আমর! 
তাহার নয়নপথে পঙ্িত হইব। অতএব আমরা এ শমী-. 
বৃক্ষে অস্ত্র সমস্ত সংস্থ(পিত করিয়া, নগরে প্রবেশ পুর্ব 
সচ্ছন্দে বিচরণ করিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ধভ ! অর্জুন যুধিঠিরকে 
এই কথা৷ বলিয়া,অস্ত্র শস্্র সংস্থাপন করিবার উদ্োঁগ করিতে 
ল[(গিলেন। কুরপুক্গব অঙ্জুন এক রথে যাহ! দ্বার! দেব, নাগ, 
ও মনুষ্যদিগকে পরাজিত এবং জনপদ সমস্ত বশীভূত করিম!-' 

ছিলেন, নেই গভীরনিক্্ন 'মপরত্ববলনিসুদুযুস্ুহাভয়ঙ্কুর গাণ্ডীব 
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শর(সন মৌব্বাশুন্য করিলেন। পরন্তপ যুধিষ্টির যে ধনু দ্বার! 
কুরুক্ষেত্র রক্ষা! করিয়াছিলেন,সেই ধনুর অক্ষয় শিক্জিনী মোচন 
করিলেন। মহাবল ভীম দিথিজয়ে নির্গত হইয়। যে ধনু দ্বার 
একাকী শক্রগণকে দূরীকৃত ও পাঞ্চালদেশ পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন; বজবিক্ষেট অথবা পর্ক্ তবিদরণের ন্যায় যাহার 
টন্কারধ্বনি শ্রবণ করত অরাতিগণ রণভূমি পরিত্যাগ পুর্ববক 
পলায়ন করে ; যাহার বলে মহাবল পিহ্ধুরাজ জর়দ্রথ পরা- 
ভূত হইয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি সেই শরাপন হইতে জ্যা 
যোচন করিলেন । যিনি রূপে ও কুলে অনুপম বলিয়। নকুল 
নামে প্রপিদ্ধ/সেই ইন্দ্রসদূশ মিতভীষী মাদ্রীতনয় যে শরাঘন 
দ্বারা পশ্চিম দিকৃ পরাজয় করিয়াছিলেন; তাহারও 
জ্যা অবতারিত করিলেন । দক্ষিণাচারসম্পন্ন সহদেব যে 
ধনু দ্বার! দক্ষিণ দিক্ পরাজর করিয়।ছিলেনঃ এক্ষণে তাহারও 
জ্য। বিমোচিত হইল | অনন্তর সেই সকল ধনু, দীর্ঘ 
খড়গ, মহাযুল্য তুণ এবং ক্ষুরধার শর একত্র সঙ্কলিত হইলে 
ধর্মরাজ নকুলকে কহিলেন, হে বীর! তুমি এই শমীরৃক্ষে 
আরোহণ পুর্ববক এই সকল অস্ত্র শত্ত্র উহাতে সংস্থাপন কর। 
তখন নকুল সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া, উহার যে সকল 
স্থান দৃঢ় ও যাহার বহির্ভগে বাঁরিবর্ধণ হয়, সেই স্থানে পাশ 
দ্বারা এ সমস্ত অস্ত্র সুদৃঢ় রূপে বন্ধন করত রক্ষ। করি 
লেন। মনুষ্যেরা শবতুর্গন্ধ আত্রণ করিয়া, দূর হইতেই 
এ বৃক্ষ পরিহার করিবেক,এইরূপ বিবেচনা করত তাহার! উ- 
হাতে একটী ম্বতশরীর আবদ্ধ করিয়! রাখিলেন এবং গোঁপাল 
ও মেষপাল প্রসভৃতি সকলের নিকট এই কথা প্রচার করিয়! 
দিলেন, “ আমাদিগের পুর্ববপুরুষপরম্পরাচরিত কুলধর্্মা- 
কুস্পাবে' আামরা অশীতিশতবর্ধদেশীয় মাতার মৃতদেহ 
এই বৃক্ষে বন্ধন করিয়া রাখিলাম। অনন্তর রাজা যুধিত্ির 
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আঁপনাদিগের পঞ্চ জনের জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়গুসেন ও 
জয়দল এই পাঁচটা গোপনীয় নাম রাখিয়া, কৃষ্ণা ও ভ্রাতৃ- 
গণের সহিত প্রতিজ্ঞানুসারে ভ্রয়োদশ বর্ধ অর্জ।ত বাস করি- 

বার নিমিত্ত মণ্স্যরাজনগরে প্রবেশ করিলেন। 

ষষ্ট অধ্যায় (১) 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির বিরাট নগরে 
গমন করিতে করিতে ভ্রিভূবনেশ্বরী ভগবতী দুর্গ! দেবীর স্তব 
করিতে লাগিলেন; হে যশোদা গর্ভসন্ভূতে, নারায়ণবরপ্রিয়ে, 
নন্দগোপবংশজে,মঙ্গল্যে, কুল বিবদ্ধিনি, কংসাস্ুরবিঘাতিনি; 
অসুরগণভয়ঙ্করি ভগবতি! আপনি বান্ডুদেবের ভগিনী, 
ছুর্দীন্ত কৎসাস্দুর বল প্রয়োগ পুর্বক আপনাকে শিলাতলে 
নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, আপনি তাহার হস্ত হইতে 
অনায়াসে অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছিলেন। হে দেবি! আপনি 
দিব্য মাল্য ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করত পরম শোতা ধাঁরণ 

করিয়াছেন; আপনার করে অরাতিগ্ণনিসুদন তীক্ষধার 
সীট শশী শীিশ্পিশীিপশা্পিাী শিশিশাশীতি তিশা তি শপ 7 শা শশা িশিশিশ্টিশিশীশ শোপিস 

(১) বর্দমানাধিপতি মহণরাঁজ এই অধ্াণায়টণ একবারেই পরিত্যাগ 
করিয়াছেন। কিন্ত তিনি কিকীরণে এরূপ করিয়াছেন, তাঁহ। বলিতে 

পারা যায় না। যাহা হউক, যদ্দিও সকল পুস্তকে এই অধ্যায় দৃট 
হয় না, কিন্তু হিন্দৃধন্্মাবলস্থিগণ ছুস্তর অদ্ুন্তর সকল কার্য্যেই কোন্ 
ন| কোন পেবতার আভিমুখ্য প্রার্থন। করেন, আমরা এই ভাবিযাই 
জন্যবিচারণাপরাড্মুখ হইয়1, এপিয়াটিকসে।সাইটার মুদ্দ্িত মূল প্রস্তক 

দৃষ্টে ইহা! অবিকল অনুবাদ করিয়। দিলাদ। 
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খড়গ ও খেটক সুশোভিত হইতেছে । হে ভারাবতরণে! হে 
পুথ্যে! হে'শিবে! ষাহাঁর! একতান চিত্তে আপনার স্মরণ 
করে, আপনি পক্ষে অবসন্ন ছর্বল গোর ন্যায় তাহাদিগকে 
উদ্ধার করিষ। থাকেন । 

সহামুজ রাজা যুধিির দেবীর দর্শনলাভাকাঙ্শী হুইয়া, 
বিবিধ প্রকারে পুনরায় তাহার স্তব করিতে আরম্ত 
করিলেন। হে বালসূর্ধযসম প্রভে, পুর্ণচন্দ্রনিভাননে, চতুভূজে, 
চতুর্ব্বক্তে, পীনশ্োণিপয়োঁধরে, ময়ুরপিচ্ছবলয়ে, কেয়ুরা- 
স্গদধারিণি ' আপনি লক্ষ্মীর ন্যায় শোঁভ। ধারণ করিয়াছেন । 
হে খেচরি! ত্রহ্মচরধ্যই আপনার পবিত্র স্বরূপ, আপনি 
কঞ্চের ন্যায় দীপ্তিমতী, আপনার বাহু শক্রধ্বজের ন্যাঁয় 
বিশাল, আপনি পাত্র, চক্র এবং ঘণ্টা, পাশ, ধনু ও মহাচক্র 
প্রভৃতি অস্ত্র সমুদয় ধারণ করিয়! রহিয়াছেন। আপনার 
শ্রবণযুগল, ব্ুবর্ণ কুগুলে বিভৃষিত, মুখমণ্ডল চন্দ্রবিষ্পদ্ধী, 
কেশকলাঁপ পরম রমণীয় ও যুকুট অতি বিচিত্র। হে ভগ্- 
বতি.! আপনি ভূজঙ্গাভোগরূপ কাষঞ্ধীগুণ দ্বারা বিভূষিত 
হইয়া, বিষধরপরির্ত মন্দর ভূধরের ন্যাঁয় অপুর্ব শোভা! 
ধারণ করিয়াছেন; শিখিপুচ্ছবিনির্দ্মিত সমুন্নত ধ্বজদণ্ডে আপ- 
নার কি আশ্চর্য শোভা হইয়াছে! হে দেবি! আপনি 
কৌমার ব্রত অবলম্বন পূর্বক স্ুরলোক পবিত্র করিয়া- 
ছিলেন বলিয়া, ভ্রিদশগণ আপনার স্তব ও পুজ! করিয়! 
থাকেন। আপনি ভ্রেলোক্য রক্ষা করিবার নিষিত প্রচণ্ড 
ছুর্দাস্ত মহাবল পরাক্তান্ত মহিষাস্থুরকে সংহার করিয়াছেন | 
আপনি জয়া, বিজয়া ও পংগ্রামে বিজয়প্রদা) অতএব 
হেবরদে! সম্প্রতি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া, আমাকে 
বিজয়, প্রদান করুন। হে সর্ধবমঙ্গলে! নগরাজ বিন্ধ্যাচল 
আপনার নিত্যবাঁসস্থান। হেকালি! হে মহাকালি! হে 
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সীধুম[ংসপশুপ্রিয়ে! যাত্রাকালে ভূতগণ আঁপনার্ অনু- 
গন করিয়। থাকে । হে ভারাঁবতারিণি ! যাহারা প্রভাত 
কালে আপনার স্মরণ ও প্রণাম করে, তাহাদের অনায়াসেই 
ধনপুত্র লাভ হয়। হে ছর্গে! আপনি ছুর্গ হইতে উদ্ধার 
করেন বলিয়! ছুর্গ। নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । কান্তারে অবসন্ন, 
মহার্ণবে নিমগ্ন ও দস্যযহস্তে পতিত ব্যক্তির আপনিই একমাত্র 
গতি । হে মহাঁদেবি! জলপ্রতরণে, কাস্তারে, এবং অরণ্যমধেত্ 
বিপন্ন হইয়া,আপনাঁর ল্মরণ করিলে, কদাঁচ অবসন্ন হইতে হয় 
না। হে ্ুুবেশ্বরি! আপনি কীর্তি, লক্ষ্মী, ধুতি, সিদ্ধি, লজ্জা, 
বিদ্যা, সন্ততি, বুদ্ধি, সন্ধ্যা, রাত্রি, প্রভা, নিদ্রা, জ্যোৎ্স্া, 
কান্তি, ক্ষষা, এবং দয়। স্বরূপ । আপনার পুজা করিলে,নরের 
বন্ধন, মোহ, পুত্রনাশ, ধনক্ষয়, ব্যাধি, মৃত্যু ও ভয় কিছুমাত্র 
থাঁকে না। হে ভক্তবুসলে ! হে শরণাঁগতপালিকে! আমি 

রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে আপনার শরণাঁপন্ন হইতেছি। 
আপনাকে প্রণাম করি, আপনি আমাকে পরিত্রাণ করুন। 

দেবী রাঁজার এইপ্রকার স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, তাহার 
নিকট আগমন পুর্ববক কহিলেন, হে রাজন্! তুমি আমার 
প্রসাদে শীত্রই সংগ্রামে জয় লাভ করিতে পারিবে । হো 
মহাবাহে! ! তুমি সমস্ত কৌরব পরাজয় করত ভ্রাতৃগণের 
সহিত পরম প্রীতি লাভ করিয়া,অকণ্টকে রাজ্যভোগ করিবে। 
তোমার সৌখ্য ও আরোগ্যলাভ হইবে । হে রাজন! 
যে সকল পুণ্যশীল ব্যক্তি আমার নাম কীর্তন করে, আমি 
প্রসন্ন হইয়া, তাহাদিগকে রাজ্য, আয়ু» অপুর্বব দেহ ও পুত্র 
প্রদান করি । হে ধর্্মরাজ ! যাহার! প্রবাস, নগর, শত্রু, সঙ্কট, 
সংগ্রাম, কাস্তার, গহন, কানন, পর্বত এবং সাগরপ্রভৃতি 

দুর্গম স্থলে পতিত হইয়া, তোমার ন্যায় আমাকে স্মরণ করে, 
তাহাদিগের কিছুই দুর্লভ থাঁকে না। হে পাঁওবগ্রণ ! যাহার! 
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ভক্তি সহকারে এই স্তব শ্রবণ বা পাঠ করে, তাহাদিগের 
সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়। ছে বুসগণ! আমি প্রসন্ন হইয়া, 
বলিতেছি, তোমরা বিরাটনগরে বাঁস করিলে, তত্রত্য 
লোক সমুদয় ও কৌরবগণ কেহই তোমাদিগকে জানিতে 
পারিবে না। 

দেবী পাণগুবগণকে এই কথা বলিয়া তাহাদিগের রক্ষা- 
বিধান পূর্ধবক সেই স্থানেই অন্তর্থিত হইলেন। 

সপ্তম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাঁজন্্! তদনন্তর তীক্ষবিষ 
আঁশীবিষের ন্যায় ছুরাঁঘদ, কৌরববংশবর্দন, মহান্থভব মহা- 
যশ! নররাঁজ ধুধিষ্ঠির প্রথমে বৈদূর্ধ্য এবং কাঞ্চনময় অক্ষগু- 
টিক। সকল বস্ত্র বার! বেষ্টন করত কক্ষে নিক্ষেপ করিয়া, সভা- 
সীন রাষ্ট্রপতি যশম্বী বিরাট সমীপে উপনীত হইলেন। তিনি 
অপৃর্বব রূপ ও বল দ্বার সাক্ষাৎ অমরের ন্যায়, মহামেঘপংবৃত 
দিবাকরের ন্যায় ও ভম্মীচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রকাশ 
পাইতে লাগিলেন । বিরাটরাঁজ অচিরকাল মধ্যে জলদজাল- 
পরিরৃত শশির ন্যায় মেই মহাত্মকে সভাগত দেখিয়া, 
মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ, সৃত ও অন্যান্য সভ্যদিগকে জিজ্ঞানা করিলেন, 
হে সভ্যগণ! ইনি কে প্রথমে আসিয়াই নরপতির ন্যায় 
সভা। নিরীক্ষণ করিতেছেন ? ইনি ব্রাঙ্গণ নহেন। ইহার 

আকৃতি প্রকৃতি দ্বারা বোধ হয়, ইনি অবশ্যই কোন নরপতি 
হইরেন্। ইহার সমভিব্যাহারে দান, রথ অথব1 কুপ্জর 
কিছুই নাই, তথাপি ইনি দেবরাজের ন্যাঁয় শোভা পাঁইতে- 
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ছেন। যেমন মদমত্ত হস্তী অকুতোভিয়ে নলিনীর নিকট উপ- 
স্থিত হয়, ইনিও সেইরূপ অসঙ্কুচিত চিত্তে আগমন করিতে- 
ছেন। যাহা হউক, ইহীঁকে দেখিয়া আমার মন প্রফুল্ল 
হইতেছে। 

বিরাটরাজ এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতেছেন, এমন মময়ে 
ধর্ম্ঘরাজ যুধিষ্ঠির তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 
মহারাজ ! আমি ব্রাহ্মণ, সর্বস্বান্ত হওয়াতে জীবিকানির্ববা- 
হের নিমিত আপনার নিকট আগমন করিয়াছি। প্রার্থনা, 
এই স্থানে অবস্থান করিয়া আপনার অভিলাষানুনধূপ কার্ধ্য 
সাধন করিব। তখন মত্স্যরাজ সাতিশয় হক্ট চিন্তে 
তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা ও অভিবাদন পুর্ধক গ্রহণ করিয়! 
কহিলেন, হে তাঁত ! তুমি এক্ষণে কোন্ রাজার রাজ্য হইতে 
আগমন করিতেছ ? তোমার নাম ও গোত্র কি? এবং তুমি 
কি কি শিল্পকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ঃ আমাকে বিশেষ 
করিয়। বল। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি বৈয়াপ্রিপদগোত্র ব্রাহ্মণ; আমার 
নাম কষ্ক। আমি পুর্ব মহারাজ যুধিষ্টিরের প্রিয়সখ। ছিলাম। 
দ্যুতক্রীড়ায় আমার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে। 

বিরাটরাজ কহিলেন, আধি তোমার অভিলাধপুরণে 
সম্মত আছি; তুমি মৎস্যদেশ শাসন কর; আমি তোমার 
একান্ত বশতাপন; দ্যুতাপক্ত ব্যক্তিগণ আমার নিতান্ত প্রিয় 
পাত্র । অতএব ভুমিও আমার প্রিয়পাত্র। হে অমরোপম ! 
তুমি রাঁজ্যলাভের একান্ত উপযুক্ত । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে রাজন! আঁমি হীন ব্যক্তির 

সহিত কখন দ্যুতক্রীড়া এবং পরাজিত ব্যক্তিকে কখন 
ধন প্রত্যর্পণ করিব না। আপনি কৃপা করিয়া, আমার এই, 
প্রার্থনা পুর্ণ করুন। বিরাট কহিলেন, আমি তোমার 
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অহিতকাঁরী ব্রাক্ষণকেও বিষয় হইতে নির্বাসিত করিব এবং 
অন্যে তোমার অপ্রিয়াচরণ করিলে, তাঁহার প্রাণ নাশ 
করিব । 

হে সমাগত জানপদবর্গ! তোঁমর! শ্রবণ কর; অদ্য 
হইতে প্রিয়সখা কষ্ক আমার ন্যায় নকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অধি- 
কারী হইলেন। অনন্তর তিনি যুধিঠিরকে কহিলেন, হে কন্ক ! 
তুঁম অদ্য হইতে আমার পখ! হইলে; আমি যেরূপ যান ও 
বাহনাদি ব্যবহার করিয়া থাঁকি,তুমিও সেইরূপ যান বাহনাঁদি 
ব্যবহার এবং ইচ্ছানুরূপ বহুবিধ বস্ত্র ও অন্ন পানাদি উপভোগ 
করিবে । তোমাকে গৃহের দ্বার সকল মোচন করিয়। দিতেছি, 
তুমি সর্বদাই আমার বাহ্াস্তর কার্ধ্য পর্য্যটালোচন। করিবে। 
কোন ব্যক্তি জীবিকানির্ববাহে অসমর্থ হইয়া তোমার নিকট 
অর্থ প্রার্থনা করিলে, তুমি অকুতে। ভয়ে তৎক্ষণাৎ আমাকে 
জানাইবে, আমি নিশ্চয় তাহার বাসন! পুর্ণ করিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! এই রূপে নরর্ধত যুধি- 
ষির মৎস্যরাজের সমাগম লাভ করত পরম সমাদৃত হইয়া, 
পরম ব্ুখে বাস করিতে লাগিলেন; তীহার সেই বৃত্তান্ত 
কেহই জানিতে পারিল না। 

অষ্ম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবল নিংহবিলাসবিক্রম 
সকললোকপ্রকাশক রবির ন্যায় তেজঃপুপ্জ সুদৃটকলেবর 

' ভীমসেন. অসিত বসন পরিধান এবং কোষনিক্কাশিত কৃষ্ণবর্ণ 
তীক্ষধার অসি, মন্থদণ্ড ও দর্বী ধারণ পুর্ববক সুপকারবেশে 
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বিরাটসমীপে উপস্থিত হইলেন।' মগস্যরাজ অস্তিকাগত 
ভীমসেনকে দেখিয়া সমাগত জনপদবাসীদিণকে কহিলেন, 
এঁ যে প্রভাঁকরের ন্যাঁয় তেজস্বী, রূপবান্, দিংহ সদৃশ উন্নত- 
স্বন্ধ, অদৃষ্টপুর্ব্ব পুরুষ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, উনি কে? 
আমি অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াও উহার অভিপ্রায় নিশ্চয় 
করিতে সমর্থ হইতেছি না । অতএব তোমরা অবিলম্যে পরি- 
চয় জিজ্ঞাসা কর। উনি গন্ধবর্বরাজ অথবা দেবরাঁজই হউন; 
আমি বিচার না করিয়াই উহার মনোরথ পুর্ণ করিব। 

তখন বিরাটরাজের আদেশানুলারে তাহারা শীত্র ভীম- 
সেনের নিকট উপস্থিত হইয়া, সমুদায় রাজবাঁক্য নিবেদন 
করিল । বৃকোদর ম€স্যরাঁজসমীপে উপনীত হইয়া, অকুতে! 
ভয়ে কহিলেন, মহারাজ! আমি সুপকার, আমার নাম 
বল্পব; আমি উত্কুষ্ট ব্যগ্ুন প্রস্তুত করিতে পারি। আপনি 
আমাকে গ্রহণ করুন। 

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব! রূপ, শোভা ও বিক্রম 
দর্শনে তোমারে দেবরাজ অথবা নৃপোত্তমের ন্যায় বোধ 
হইতেছে, কখন সুপকার বলিয়া! বোধ হয় না। 

ভীম কহিলেন, হে নররাঁজ! আমি মুপকাঁর, আপনার 
পরিচারক। পুর্ববে আমি মহারাঁজ যুধিষ্ঠিরের সুপকার্ষ্যে 
নিযুক্ত ছিলাম । আমি যে কেবল সূপকার্ধ্যেই পাঁরদশী এমন 
নহে; আমার সদৃশ বাহুযোদ্ধা ও বলবান্ অতি ভুর্লভ। 
আমি সর্ববদ1 হস্তী ও লিংহের সহিত যুদ্ধ করিতাম। এক্ষণে 
সতত আপনার প্রিয়কার্্য সাধন করিব, মাঁনস করিয়াছি । 

বিরাট কহিলেন, হে বল্লব! আমি তোমার বাসনা পুর্ণ 
করিলাম, তুমি এক্ষণে মহানমে অধিকার গ্রহণ কর। কিন্তু 
এই কার্য তোমার উপযুক্ত নহে, তুমি সসাগরা মদ্রিন্- 
মণ্ডলের অধিকারযোগ্য । যাহা হুউক, তুমি ইচ্ছাপুর্ববক 
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এ কার্ধ্য গ্রহণ করিলে; আমি তোমাকে তথাকাঁর সকলের 
উপরে আধিপত্য প্রদান করিলাম । 

ভীমমেন এইরূপ মহানসে নিযুক্ত হইয়1, মণ্স্যরাঁজের 
প্রীতি সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তত্রত্য কেহই তাহার 
প্রকৃত পরিচয় অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। 

নবম অধ্ায়। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, তদনস্তর অনিতলোঁচনা দ্রৌপদী 
রুষ্ণবর্ণ সআুকোঁমল আঁকুঞ্চিতাগ্র কেশকলাপ বেণীরূপে 
বন্ধন ও দক্ষিণ পার্থেক্ষেপণ পুর্বববক অতিশয় মলিন এক- 
মাত্র ববন পরিধান করিয়া সৈরিন্ধীবেশে দীনভাবে গমন 
করিতে লাগিলেন? পুরবাঁসী স্ত্রীপুরুষগণ তাহাকে দর্শন 
করত ভ্রুতপদসঞ্জারে তাহার নিকট আগমন পুর্ববক জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিল, তুমি কে? কি কর্ করিতে তোমার 
অভিলাষ ? তিনি কহিলেন, আমি সৈরিন্ধী ; যিনি আমাকে 
প্রতিপালন করিবেন, আমি তীাহাঁর কার্ধয করিব। আমি 
এই নিমিত্ত আগমন করিয়াছি । পুরবাসিগণ তীাহাঁর মনো- 
হর রূপলাঁবণ্য, বেশবিন্যান এবং সুমধুর বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, তীহাঁকে অন্নার্থিনী দাসী বলিয়! বিশ্বাস করিল না । 
সেই সময়ে কেকয়রাঁজনন্দিনী বিরাটরাঁজের প্রেয়মী মহিষী 
প্রাসাদ হইতে ইতস্তত অবলোকন করিতেছিলেন ; ইত্যব- 
সরে পাগবমহিষী দ্রুপদনন্দিনী তাহার নেত্রপথে পতিত 

হইলেন। রাজমহিষী তাহাকে তাদৃশ রূপলাবগ্যবতী, অনাথ! 
এবং * একবস্ত্রপরীধান। দেখিয়া আহ্বান পূর্বক কহিলেন, 
ভদ্রে! তুমি কে? কিকার্ধ্য করিতেই বা ইচ্ছা কর? 
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হে রাজেন্দ্র! ভৌপদী কহিলেন, আমি সৈরিষ্ধণী, ফিনি 
আমাকে নিযুক্ত করিবেন, আমি সুচারু রূপে তাহার কার্য 
সমাধান করিব। আঁমি এই নিমিত্ত এখানে আগমন করিয়াছি। 

স্ুদেষ্ কহিলেন, হে ভাবিনি! তুমি যেরূপ কহিলে, 
ভবাদৃশী রমণীগণের পক্ষে তাহা! কখনই হইতে পারে না । 
প্রত্যুত, তুমিই বহুতর দাসদাশীগণের কত্রীপদের উপযুক্ত । 
তোমার গুল ফ অনুচ্চ,উরুদ্ধয় সংহত,নাভিদেশ অতিগভীর, 
অন্গুষ্ঠ, নিতম্ব-স্তন, পাদপুষ্ঠ, পদনখ এবং পাণিতল এই যড়ঙ্গ 
উন্নত; করতলদ্বয়, পদতলযুগল ও বদন এই পঞ্চাঙ্গ রক্তবর্ণ? 
বাক্য হংসের ন্যায় গদ্গদ, কেশকলাপ অতি মনোহর, 
পয়োধর ও নিতম্ব স্থলতর; নেত্রলোম কুটিল,ওষ্ঠ বিম্বপদূশ, 
কটিদেশ ক্ষীণ,গ্রীবা কম্ধুর ন্যায়, শিরা সকল অদৃশ্য, অঙ্গ 
শ্যাঁমবর্ণ এবং মুখমণ্ডল পুর্ণচন্দ্র সদৃশ পরম রমণীয়। তুমি 
কাশ্মীরী তুরঙ্গীর ন্যায় এবং শারদীয়পন্মপলাশলোচিন। শ।র- 
দীয় পদ্ম সদৃশ গন্ধবতী শাঁরদীয়পদ্প্রিয়া পদ্মালয়ার ন্যায় 
মনোহর রূপ ও সৌন্দর্য্য ধারণ করিয়াছ। অতএব হে ভদ্রে ! 
তুমি কে ?তুমি কোন রূপেই দাঁপী হইবার উপধুক্ত নহ; 
তুমি যক্ষী, দেবী, গন্ধরর্বরমণী, অপ্দরকামিনী, ভূজক্ষবনিতা, 
বিদ্যাধরী, কিন্নরী, অথব। স্বয়ং রোহিণী কি অলম্তুষ! কি 
মিশ্রকেশী, পুগুরীক। কি মালিনী অথবা ইন্দ্রাণী, বাঁরুণী, 
বিশ্বকর্মার গৃহিণী,ব্রহ্মাণী কি দেবকন্যাগণের মধ্যে বিখ্যাত! 
কোন দেবকন্য। হইবে ? যাহা হউক, তুমি কে ? বল। 

দ্রৌপদী কহিলেন, আমি দেবী, গন্ধববাঁ, অন্ভুরী অথবা 
রাক্ষপী নহি। আপনাকে সত্য কহিতেছি, আমি সৈরিক্ধণী ; 
আমি কেশনংস্কার, বিলেপন, এবং মল্লিকা, উৎপল, কমল 
ও চম্পক প্রভৃতি কুস্ুমসমুহের বিচিত্র মনোহর মাল! গ্রন্থ 
করিয়! থাকি | আমি প্রথমে কৃষ্ণের প্রিয়া মহিষী স্ত্যতামা, 
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পরে কুরুকুলের একমাত্র সুন্দরী পাগুবগণের গুণবতী ভার্ষয। 
দ্রৌপদীর সেবা করিয়াছিলাম। সেই সেই স্থানে সমুচিত 
অশন বসন লাভ করত পরম সুখে কাল যাপন করিতাম । 

স্বয়ং দেবী আমার নাম “ মালিনী ৮ রাখিয়াছিলেন। হে 
শুদেষ্চে! অদ্য আমি আপনার আলয়ে আগমন করিয়াছি । 

ুদেষ্চ। কহিলেন, হে কল্যান! আমি তোমাকে মন্তকে 
স্থান প্রদান করিতে পারি; কিন্তু পাছে তোমার নিমিত্ত 
রাজার চিন্তচণঞ্চল্য উপস্থিত হয় এই নিমিত্ত তয় হইতেছে । 
যখন এই রাঁজকুল ও আমার গৃহবাঁসিনী রমণীগণও একতান 
মনে অনিমিষ নয়নে তোমাকে নিরীক্ষণ করিতেছে, এবং 
আমার আলয়জাঁত রূক্ষরাজি তোমার দর্শনাভিলাষে অবনত 

হইতেছে, তখন তে।মার রূপমাধুরী দর্শনে কোন পুরুষের 
মন বিচলিত না হইবে? হে বরারোহে! হে স্থুশ্োনি ! 
মহারাজ বিরাট তোমার অমানুষ রূপলাবণ্য দর্শনে আমাকে 
পরিত্যাগ করিয়া, তোমাতেই অনুরক্ত হইবেন । হে তরলাঁ- 
য়তলোচনে! তুমি যে পুরুষের প্রতি অনুরাগের সহিত 

দৃষ্টিপাত করিবে অথবা হে চাঁরুহাসিনি ! যে পুরুষ তোমাকে 
সতত অবলোঁকন করিবে, সে অবশ্যই পঞ্চশরের বশবভাঁ 
হুইবে। মনুষ্য যেরূপ আত্মবিনাশের নিষিত্ত বৃক্ষে আরো: 
হণ করে, তোমাকে রাজভবনে স্থান প্রদান করাও আমার 

পক্ষে সেইরূপ । অধিক কি, কর্কটী যেরূপ আত্মবিনাশের 
নিমিত্ত গর্ভ ধারণ করে; তোমারে বাসস্থান প্রদান করিলে 

আমার পক্ষেও সেইরূপ ঘটিবে। 
দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভাবিনি ! বিরাট বা অন্য কোন 

পুরুষ আমীকে লাভ করিতে সমর্থ নহেন। কারণ পাঁচজন 
যুবা,গন্ধর্ব আমার স্বামী, তাহারাই সতত আমাকে রক্ষ। 
করিয়া থাকেন। যিনি আমাকে উচ্ছিষ্ট দান না করেন 
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অথব! পাঁদপ্রক্ষালন না করান, আমার স্বামী গন্ধর্বগণ তাহা- 
দিগের প্রতি প্রসন্ন হন! যে পুরুষ ইতর রমণীর ন্যায় আমার 
প্রতি লোভ প্রকাশ করে, সেই রান্রিই তাহাকে শমনসদনে 
গমন করিতে হয় । কোন পুরুষ আমার ধর্ম ন্ট করিতে সমর্থ 
নহছে। আমার প্রিয়তম গন্ধর্বগণ এক্ষণে ছুঃখসাঁগরে নিপ- 
তিত হইয়ও প্রচ্ছন্ন ভাবে আমারে রক্ষা করিয়। থাকেন। 

সুদে কহিলেন, হে আনন্দদায়িনি! তোমার অভি- 
লধিত বাসস্থান প্রদান করিতেছি ; তোমাকে কখন অন্যের 

উচ্ছিষ্টস্পর্শ ব। পাদ প্রক্ষালন করিতে হইবে ন|। , 
বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, হে জনমেজয় ! পতিগ্রাণা দ্রৌপদী 

বিরাটভার্ষ্য। সুদেষ্ণ কর্তৃক এই রূপে পরিসান্তিত হইয়া, 
তদীয় ভবনে বাস করিতে লাগিলেন; কেহই তীহারে 
জানিতে পারিল না । 

দশম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সহদেবও অনুস্তম গোপবেশ ধারণ 
ও তাহাদের ভাষা অভ্যান করিয়া, বিরাটরাজ সমীপে গমন 
করিলেন। তিনি রাজনদনের নিকটবর্তী গোঠে দণ্ডায়মান 
ছিলেন; মহারাজ বিরাট তাহাকে দর্শন করত সাতিশয় 
বিস্ময়ান্িত হইয়া, তাহার নিকট লোক প্রেরণ করিলেন। 
অনস্তর বিরাটরাজ সমাগত কুরুনন্দনকে নরর্ষভের ন্যায় 
রূপ সম্পন্ন অবলোকন কবিয়! সমুচিত সন্মান প্রদর্শন পুর্বক 
কহিলেন, তাত ! আমি তোমারে পুর্বেব কখন দেখবি ন্বাই এ 
ভুমি কাহার তনয়, কোথা হইতে আগমন করিলে এবং 
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কি অভিপ্রায়েই ব এখানে আগমন করিয়াছ,আমাকে বিশেষ 
করিয়া বল। 

সহদেব মেধগন্তীর স্বরে কহিলেন, মহারাজ! আমে 
বৈশ্য, আমার নাম অরিষ্টনেমি, আমি পুর্বে কৌরবগণের 
গোসংখ্যাত ছিলাম। সম্প্রতি সেই রাজশার্দূল পাঁগুবগণ 
কোথায় গমন করিয়াছেন,কিছুই জানি না; আমিও কর্ণচ্যুত 
হইয়া জীবিকানির্বাহে একান্ত অসমর্থ হইয়াছি ; অতএব 
আপনি ক্ষত্রিয়প্রধান ; আপনার নিকট থাকিতে বান করি, 
“অন্যত্র গমন করিতে আমার ইচ্ছ। নাই। 

বিরাটরাজ কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ ! তুমি সত্য 
করিয়া আমার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান কর; তোমার 
আকৃতি দেখিয়া স্পষ্ট বোঁধ হইতেছে, তুমি জ্রাহ্ষণ অথব। 
সসাগর মেদিনীমগ্ডলের অধীশ্বর ক্ষত্রিয় হইবে। বৈশ্যকন্ম্ 
কোন রূপেই তোমার উপযুক্ত নহে। তুমি কোঁন্ রাজার 
রাজ্য হইতে আগমন করিয়াছ ওকি কি শিকল্পকন্্ম করিতে 

পার ? কি প্রকারেই বা আমার নিকট বাঁস করিবে? এবং 
কিপ্রকার বেতনই ব৷ প্রার্থনা কর ? 

সহদেব কহিলেন, পাগুবগণের পঞ্চ ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ 

যুবিষ্ঠিরের অষ্টশত সহত্র, অন্যের দশ সহত্র এবং অপরের 
বিংশতি সহজ্র ধেনু ছিল। আমি সেই সকল ধেনুর সংখ্য। 
করিতাঁম। লোকে আমাকে তস্তিপাল বলিত। আমি দশ 
ষোজনের মধ্যস্থিত গে! সমুদায়ের সংখ্যা করিতে পারি এবং 
ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান কিছুই আমার অবিদিত নাই। 
মহাত্ব। কুরুরাজ আমার গুণরাশির বিষয় অবগত এবং আমার 
গ্ররতি সাতিশয় প্রসন্ন ছিলেন। যে সকল উপায়ে গো- 
সহখ্যার, বৃদ্ধি এবং তাহাদিগের কোন রোগ না! জন্মে, আমি 
তাহাও বিদিত আছি । আমি এই লকল “শিল্প” অবগত আছি! 
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হে রাজন! যে সকল বুষভের মুত্র আস্রাণ করিলে বন্ধ্যাও 
গর্তিণী হয়, আমি দেই সমস্ত পুজিতলক্ষণ বৃষকেও 
অবগত আছি। 

বিরাটরাজ কহিলেন,আঁষার পশুশালায় বিবিধগুণবিশিষ্ট 
বহুসহজ পশু সমাহিত রহিয়াছে; তাহাদের কাহার কি গুণ, 

তাহা প্রকাশিত হয় নাই । আমি তোমার হস্তে দেই সকল 
পশু ও পশুপালগণের ভারসমর্পণ করিলাম । এক্ষণে তাহার! ' 
তোমার অধীন হইল । 

সহদেব এই রূপে রাজার নিকট আত্মপরিচয় প্রদান 
পূর্বক তথায় পরমস্ুখে বাস করিতে লাঁগিলেন। রাঁজাঁও 
তাহার প্রার্থনানুরূপ বেতন প্রদান করিতেন। অন্য কেহই 
তাঁহাকে চিনিতে পারিল না। 

একাদশ অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! অনন্তর পরম সুন্দর 
উন্নতকায় মহাঁভূজ বারণতুল্য বিক্রমশালী অর্জুন স্ত্রী- 
লোকের ন্যায় কুগ্ডলঘয়, শঙ্খ, বলয় ও অঙ্গদ ধারণ এব , 

কেশপাঁশ উন্মোচন পুর্ববক মেদিনীমণ্ডল বিকম্পিত করত 
বিরাটরাজসভাঁয় গমন করিতে লাগিলেন । অরিপ্রমাধধী 
রাজ! সেই প্রচ্ছন্নরূপী তেজন্বী ইন্্রতনয়কে নিরীক্ষণ করত 
সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ব্)ক্তি কোথা হইতে 

আগমন করিতেছেন £ আমি ইহাকে কখন দর্শন বা ইহার 
বিষয় শ্রবণ করি নাই। সতানদগণ কহিলেন, মহধরাজ !" 
আমরা ইহাকে জানি না ।. 
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অনন্তর বিরাটরাঁজ বিন্ময়াঁপন্ন হইয়,অর্জুনকে কহিলেন, 
হে মহাত্মন্! তুমি সত্বসম্পন্ন, গজধৃথবিক্রমশালী, শ্যাঁমলবর্ণ, 
মনোহর যুব পুরুষ; তুমি শঙ্খ,বলয়,অঙ্গদ ও কুগুলযুগ্ণল পরি- 
ধান এবং বেণী ধারণ করিয়া,পরম শোঁভমান হইতেছ। তো- 
মার অমর সদৃশ রূপ দর্শনে তোমাকে ক্লীব বলিয়া বোধ হই- 
তেছে না। যাহা! হউক,তুমি যানে আরোহণ পূর্বক ইচ্ছানুলারে 
ভ্রমণ কর। অদ্যাবধি তুমি আমার পুত্র অথবা আমারই তুল্য 
হইলে। আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং রাজ্যপাঁলনে একান্ত 
অসমর্থ; অতএব তুমি এক্ষণে সমস্ত মহ্ুস্যদেশ শালন 
কর। 

অজ্জ্রন কহিলেন, মহারাজ! আমি উত্তম রূপে নৃত্য, 
গীত ও বাদ্য শিক্ষা করিয়াছি। অতএব দেবী উত্তরার নৃত্যাদি 
শিক্ষার্থ আমায় নিযুক্ত করুন। আমি যে নিমিভ এইরূপ 
অবস্থাপন্ন হইয়াছি, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। 
হে রাজন! আমি পিতৃমাতৃহীন, আমার নাম বৃহন্নল।। 
বিরাটরাজ কহিলেন, হে বৃহন্নলে ! আমি তোমার বাসন! 
পুর্ণ করিতেছি; তুমি আমার কন্য| এবং তাদৃশী রমণীগণকে 
নৃত্যগীতশিক্ষাবিষয়ে স্ুনিপুণ কর। কিন্তু আমার মতে তুমি 
সনাগরা ধরার অধীশ্বর হইবার উপযুক্ত পাত্র; কদাঁচ এই 
কাধ্যের যোগ্য নহ। ৃ 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিরাটরাজ অর্জনের নৃত্য 
গীত বাদ্য প্রতৃতি কলা সযুদায়ে নৈপুণ্য দর্শন পূর্ব্বক মন্তরি- 
গণের সহিত পরামর্শ স্থির করত প্রমদাগণ দ্বারা তাহার 
পরীক্ষা করাইলেন। পরে তাহাদের বাঁক্যে অর্জুনকে ব্লীব স্থির 
করিয়া, অন্তঃপুরগমনে অনুমতি প্রদান করিলেন? ধনগ্রয় 
মহারাজ. বিরাটের অন্তঃপুরে থাকিয়া, রাজকুমারী উত্তরা 
এবং তাহার সখী ও পরিচারিকাগণকে নৃত্যগীত বাদ্যে উত্তম 
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রূপ শিক্ষা প্রদান করত ক্রমে তাহাদের সাতিশয় প্রিয়পাত্র 
হইয়। উঠিলেন। 

হে রাজন! এই রূপে ধনঞ্য় নারীগণমমবেত হইয়া, 
মহ্স্যরাজের অন্তঃপুরে বাঁন করিতে লাগিলেন ; বাহ্য বা 
অভ্যন্তরবানী কোন ব্যক্তিই তাহাকে জানিতে পারিল না । 

দ্বাদশ অধ্যায়। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, অনন্তর নকুল সত্বর গমনে মণ্ুম্য- 
রাঁজ সমীপে গমন করিতে লাগিলেন । মহারাজ বিরাট ও 
অন্যান্য ব্যক্তিগণ তীহাঁকে দর্শন করত মেঘবিনিমুক্তি সূর্ধ্- 
মণ্ডলের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন। তিনি তুরঙ্গরাজি 

অবলোকন করত আগমন করিতেছেন দেখিয়া, মহীপতি 
বিরাট অনুচরবর্গকে কহিলেন, এই অমরোঁপম পুরুষ কোথ! 
হইতে আগমন করিতেছেন £ ইনি আমার অশ্বগণকে অব- 
লোকন করিতে করিতে আগমন করিতেছেন, অতএব ইনি 
হয়তত্ববিশারদ হইবেন,সন্দেহ নাই । তোমর! উহীকে শীঘ্র 
আঁমাঁর নিকট আনয়ন কর! ৃ 

ইত্যবসরে অমিত্রহা নকুল রাঁজসমীপে উপনীত হইয়! 
কহিলেন, হে পার্থিব! আপনার জয় হউক ; আমি ভূপতি- 
গণের হয়তত্জ্ঞ, আপনার অশ্বপাল হইতে বাসনা করি। 
বিরাট কহিলেন,আমি ধান,ধন ও নিবেশন সযুদায় তোমাকে 
প্রদান করিতেছি, তুমি আমার অশ্বপালপদের উপযুক্ত । 
এক্ষণে তূমি কোথা হইতে কি প্রকারে আগমন করিলে; পূর্বের 
কোথা ছিলে এবং কি কি শিল্পকর্ম জান বিশেষ করিয়া বল। . 
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নকুল কহিলেন, হে রাজন্! পাগুবজ্যেষ্ঠ মহারাজ যুধিঠির 
পুর্বেব আমাকে অশ্বরক্ষণ কার্ষ্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি 
অশ্বগণের প্রকৃতি, শিক্ষা ও চিকিৎসা এবং ছুষ্ট অশ্বগণের 
শাসন সবিশেষ অবগত আছি। আমার নিকট অশ্বগণ কাতর 
হয় না। অশ্বের কথ! দুরে থাকুক বড়বাঁগণও ভুষ্টতা প্রকাশ 
করিতে পারে না । পাগুনন্দন মহারাজ যুধিষ্ঠির ও অন্যান্য 
ব্যক্তিগণ আমাকে গ্রন্থিক বলিয়! আহ্বান করিতেন । 

বিরাট কহিলেন, আমার অশ্ব, অশ্বরক্ষক, অশ্বযোজক ব৷ 
সারথি যাহা আছে, তশুসমুদয় অদ্য হইতে তোমার অধীন 

হইল ।হে শুরোতম !যদি এই কার্যযই তোমার অভীষ্ট হইল, 
তবে তোমারে কিরূপ বেতন দিতে হইবে বল। কিন্তু অশ্ব- 
বন্ধন তোমার উপযুক্ত কার্ধ্য নহে; তুমি নৃূপতিপদের উপযুক্ত 
পাত্র। তুমি রাজা যুধিষিরের নিকট যেরূপ ছিলে, আঁমার 
নিকট সেইরূপ প্রিয়দর্শন হইয়া থাক। হায়! এক্ষণে মহা- 
রাজ যুধিঠির ভূত্যবিহীন হইয়া! কিরূপে অরণ্যে বিচরণ 
করিতেছেন। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, হে রাঁজন্! গন্ধবর্বরাঁজ সদৃশ নকুল 
বিরাটরাজ কর্তৃক সমাদৃত হুইয়া তথায় বাঁদ করিতে লাগি- 
লেন, অন্য কেহই তাহাকে জাঁনিতে পারিল না । হে রাজন্! 
সসাগরা মেদিনীমণ্ুলের অধীশ্বর সত্যপরায়ণ পাগবগণ 
এই রূপে সুছুঃখিত হইয়াও প্রতিজ্ঞাপরিপুরণার্থ মস্য- 
রাজভবনে অজ্ঞাত বাদ করিতে লাগিলেন । 

পাগুবপ্রবেশপর্বব সমাপ্ত । 



সময়পালন পর্বাধ্যায় | 

ভয়োদশ অধ্যায়। 

জনমেজয় কহিলেন, হে ছ্বিজোভম! সেই মহাঁপ্রভাঁব- 
শালী কুরুনন্দনগণ প্রচ্ছন্ন দেশে ম€স্যনগরে অবস্থিতি করত 
কি করিয়াছিলেন € 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাত্না পাগুবথণ 
ভগবান্ ধন ও ভৃণবিন্দুর প্রপাদে মৎ্স্যনগরে মহারাজ 
বিরাটের আরাধনা করত অজ্ঞাত বাসে কালযাঁপন করিতে 
লাগিলেন। যুধিষ্ঠির বিরাটরাঁজের সভাস্তীরপদে অভি- 
যিক্ত হইলেন। তিনি রাঁজা, রাজপুত্র ও সমুদয় সভ্যগণের 
পরম প্রিয়পাত্র ছিলেন, দ্যুতক্রীড়ায় তাহার অসাধারণ 
নৈপুণ্য ছিল 1 লোকে যেরূপ সুত্রবদ্ধ পক্ষিগণকে লইয়া স্বেচ্ছ। 
পুর্ববক ক্রীড়া করে, সেইরূপ তিনি প্রতিদিন তাহাদিগের 
সহিত ক্রীড়। করত বহু ধন উপার্জন করিয়া, গোপনে ভ্রাতী- 
দিগকে প্রদান করিতেন। ভীমসেন মণ্স্যরাজদন্ড মাম 
প্রভৃতি ভক্ষ্য দ্রব্য যুধি্িরকে প্রদান করিতেন। অভ্ছুন অন্তঃ-" 
পুরে থাকিয়া যে সকল জীর্ণ বস্ত্র লাভ করিতেন, তাহ! বিক্রয় 
করিতে আসিয়1, অন্যান্য পাঁওবদিগকে প্রদান করিতেন। 

সহদেৰব গোপবেশ ধারণ করিয়। অন্যান্য পাণ্ুবগণকে দধি 
ক্ষীর প্রদান করিতেন। নকুল অশ্বপরিপালন দ্বারা প্রমাদ 
স্বরূপ মহারাজের নিকট যে অর্থ প্রাপ্ত হইতেন; তাহা. 
অন্যান্য পাগুবগণকে প্রদান করিতেন। পতিপরায়ণা' তপ- 

রে 
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বনী কুষ্ণজা সকলের অজ্ঞ/তসারে পাগুবগণকে অবলোকন 

করিতেন। 
মহাঁরথ পাঁগুবগণ এই রূপে পরম্পরের সাহাধ্য করত 

ঘেন পুনর্গর্ভস্িতের ন্যায় বিরাটভবনে কাঁলযাঁপন করিতে 
লাগিলেন। তাহারা ধার্তরাষ্ট্রভয়ে ভীত হইয়া, সতত 
দ্রৌপদীর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। অনন্তর চতুর্থ মাস উপ- 
স্থিন হইলে, মণ্সানগরে সকললোকপম্মত সুসমুদ্ধ ব্রঞ্ধ- 

মহোৎসব আরভ্ত হইল। এ মহোগুপবে চতুর্দিক হইতে 
সুহক্র সহ মহ[কার মহাবীর্ধ্য অসুর সদৃশ মহাবীরগণ ব্রহ্ম 
ও পশুপতি সমাজের ন্যায় মদ্যরাজনমাজে উপস্থিত 
হইয়াছিল। তাহারা ভূপতির নিকট বহুবার স্বীয় স্বীয় 
ক্মত। প্রকাঁশ পুর্বক পরিচিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে 
একজন সর্ববপ্রপাঁন, সে রঙ্গস্থলে সমুদয় মল্পগণকে আহ্বান 

করিতে লাঁগিল। কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাহার নিকট গমন 
করেতে সমর্থ হইল না। যখন কোন মল্লপই তাহার সহিত যুদ্ধ 
করিতে মমর্থ হইল ন!, তখন মৎ্স্যরাঁজ স্বীয় সুদের সহিত 
তাহাকে বুদ্ধ করিতে কহিলেন । ভীম রাঁজাজ্ঞনুপারে সাতি- 
শয় দুঃখিত হইলেন। কাঁরণ যুদ্ধ না করিলে রাজাকে প্রত্যা- 
খাঁন করা হয়, কিন্তু যুদ্ধ করিলে বাহুবল প্রকাঁশ হইয়! 
পড়ে। আুতরাঁৎ অগত্যা তিনি যুদ্ধে সম্মত হইলেন. । 
অনন্তর পুরুষব্যাম্ত্র শার্দুলমছুগামী ভীমসেন মহুস্য- 
রাজের পুজা! বিধান করিয়া, মহারঙ্গ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, 
কটিবন্ধন করিলেন। ভীঁহাঁকে দেখিয়া সকলেই হৃষ্ট হইল। 
তদনস্তর মহাবল ভীমসেন বৃত্রাস্থর সদৃশ মহাপরাক্রম জীমু- 
তকে রঙ্গে আহ্বান করিলেন। তখন দেই মহোঁৎ্সাহদম্পন্ন 
ভীয়পবুাক্রম বীরদয় যষ্টিব্াঁয় মহাকায় প্রমন্ত বারণের 
ন্যায় শোভমাঁন হইতে লাগিলেন । তদনস্তর মেই নর- 
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শীর্দ'লদয় পরস্পর জয়াকাঁজ্ষী হইয়া হৃষ মনে বাহযুদ্ধে 
প্রবৃন্ত হইলেন । তাহাতে বজ এবং পর্রবতপাতের ন্যায় অতি 

ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল । তাহারা পরস্পর রন্ধণন্বেষণ ও 
জয়াতিলাষী হইয়া, কখন বাহু প্রহার, কখন ুষ্ট্যাঘাত, কখন 
অঙ্ষস্ঘ্টন দ্বার! দূরে নিক্ষেপ, ভূতলে নিপাতন, পেষণ, 
উদ্ধে উৎক্ষেপণ, কখন বক্ষঃস্থলে যুক্ট্যাঘাত ও স্কন্ধে স্থাপন 
করত অধোমুখে ভ্রামণ, কখন ব1 গর্জন, বজতুল্য চপেটঘাত, 
অঙ্কুলিঘাত,শলাকা! সদৃশ নখাঘাত, নিদারুণ পদাঘ।ত, এবং 
কখন পামাণ সদৃশ জঘন প্রহার ও কখন বা মস্তকে মস্তকে 

সঙ্ঘ্রন পুর্বক ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগিলেন । সেই 
বীরদ্ধয় পরস্পরকে প্রকর্ষণ, আকর্ষণ এবং বিকর্ষণ পুর্ববক 
জানু প্রহার করিতে লাখিলেন। তদনন্তর মহাশব্দে পরস্প- 
রকে ভণ্সনা করত সুদৃঢ় লৌহ পরিঘের ন্যায় বাহু দ্বার! 
বেন করিলেন। তখন অমিত্রহা মহাঁবল ভীমমেন, সিংহ 
যেরূপ হস্তীকে আক্রমণ করে, মেইরূপ, সেই গভীরনিস্বন 
মল্লকে আকর্ষণ পুর্ধবক ভূজবলে উৎক্ষিপ্ত করত ঘুরাইতে 
লাগলেন। তদ্দর্শনে সমস্ত মল্পগণ ও মণ্স্যদেশবাসী 
সকলে বিশ্ময়াপন্ন হইলেন। পরে মহাবাঁহু ভীমসেন তাঁহাকে 
শতবার ঘূর্ণিত করিয়া, ভূতলে নিক্ষেপ করত শিম্পিন্ট 
করিলেন! 

এই রূপে লোকবিখ্যাত জীমুত সুদ কর্তৃক নিহত হইলে, 
বান্ধবগণলমবেত মত্স্যরাজ সাতিশয় আহলাঁদিত হইলেন 
এবং প্রসন্ন মনে ভীমসেনকে বহু অর্থ গ্রদান করিলেন। 

অনন্তর মহাবীর ভীমসেন এই রূপে ক্রমে ক্রমে সমস্ত 
মল্ল ও বার পুরুষগণকে পরাজিত করিয়া, মহারাজ বিরাটের 
পরম প্রিয়পাত্র হইলেন। যখন মণস্যরাজ দেখিলেন, 'ত্থাঁয় * 
ভীমের সদৃশ বীর আর বেহ নাই, তখন তিনি পিহহ। ব্যাড 
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ও প্রমন্ত দ্বিরদগণের সহিত তাঁহাকে যুদ্ধে ব্যাপৃত 
করিলেন । 

অনন্তর বৃকোঁদর রাজার আদেশানুসাঁরে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করত স্ত্রীগণের সাক্ষাতে সিংহ শার্দ,ল প্রভৃতি পশুগণের 
সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অর্জুনও সঙ্গীত ও নৃত্য 
দ্বারা মহারাজের এবং অন্তঃপু'রচরিণী মহিলাগণের চিত্ত- 
বিনোদন করিতে লাগিলেন । নকুল অশ্বগণকে বিনীত ও 
সুশিক্ষিত করিয়া, মহারাজের সন্তোষ সাধন করত তাহার 

নিকট বহু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। সহদেব বুষভগণকে বিনীত 
করিয়াছেন দেখিয়া! বিরাটরাজ আহ্লাদ সহকারে তাহাকে 
বছ বিভ্ত প্রদান করিলেন? দ্রৌপদী মহারথ পাঁওবদিগকে 
অত্যন্ত ক্লিশ্যমান দেখিয়া, বিষঞ্ণ বদনে দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ করিতে লাগিলেন। 

হে রাজন্! পুরুষশ্রেষ্ঠ পাগুবগণ এই রূপে প্রচ্ছন্ন ভাবে 
বিরাটরাজের কন্ম সমাধান করত তথায় বাস করিতে 
লাগিলেন। 

লময়পাঁলন পর্ধর সম্পুর্ণ! 



কীচকবধ পর্বাধ্যায় । 

চতুর্দশ অধ্যায়। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, মহারাজ ! যহারথ পাগুবগণ এই - 
রূপে বিরাটনগরে প্রচ্ছন্ন বেশে দশ মাঁস অতিবাহিত করিলেন 
দ্রপদরাজ্নন্দিনী পাঞ্চালীর দুঃখের পরিসীমা ছিল না, 
কারণ, তিনি স্বয়ং পরিচর্ধ্যার উপযুক্ত হইয়াঁও, বিরাট- 
মহিষী জুদেষ্ণার শুশ্রাধায় নিযুক্ত ছিলেন। যাহা হুউক, 
তিনি মহিষী ও অন্তঃপুরচারিণী অন্যান্য মহিলাগণের অনু- 
রাগভাগিনী হইয়াছিলেন। 

একদা সেই অমরকন্যকারূপিণী দ্রৌপদী দেবতাঁর 
ন্যায় অন্তঃপুর মধ্যে বিচরণ করিতেছেন, এমন সময়ে বিরাট- 
সেনাপতি মহাঁবল কীচক তীহাঁরে নয়নগোচর করিয়া» কুসুম- 
শরের শরসন্ধীনের পথবভ্ভী হইল। এবং তীহার প্রতি কামন।- 
পরতন্ত্র হইয়া,কামানলসন্তপ্ত হৃদয়ে স্বীয় সহোদর! স্ুদেষ্চার 
সমীপে গমন করিয়া, সহাঁস্য বদনে কহিল, ভগিনি! এই 
অনুপমরূপলা'বণ্যশালিনী কামিনী কে? কাহার পরিগ্রহ ? 
কোথা হইতে এখানে আসিয়াছে ? আমি পুর্বেবে বিরাটরাজ- 
ভবনে এই ব্রিভূবনললামভূতা কামিনীরে অবলোকন করি 
নাই। ন্গুরা যেমন আজ্রাণমাত্রেই লোকের হৃদয়োম্মাদিনা 
হইয়া! থাকে, সেইরূপ আমার চিন্তবৃতিও উহার একান্ত 
পক্ষপাতিনী হইয়াছে । বলিতে কি, আমি এই হৃদয়হারিণী 
কামিনীরে অবলোকন করিয়া, বিষমশরের সুতীন্ষু শরের, 
এরূপ সন্ধানবর্তী হইয়াছি যে, ইহার সহ্ধান ব্যতিরেকে 
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আমার জীবনধারণের উপায়ান্তর নাই। হে শোঁভনে ! এই 
কামিনী অমররমণীর ন্যায় যেরূপ অলৌকিক রূপলাবণ্য 
শালিনী,তাহাতে কখনই তোমার পরিচারিণীপদের উপযুক্ত! 
হইতেপারে ন|। অতএব অ।মার উপরে এবং আমার যানবাহন- 
বহুল অুসমৃদ্ধ পাঁনভোজনসম্পন্ন সুবর্ণলাঙ্থিত মনোহর প্রাসা- 

দের আধিপত্য করুক । 
দুরুত্ত কীচক ন্ুদেষ্জারে এইরূপ কহিয়া, অরণ্যবিহারী 

ক্ষুদ্র জন্বক যেমন মৃৃগেন্দ্রকন্যার প্রণয়াঁকাজজ্ষী হয়, তদ্রপ 
দ্রেপদনন্দিনীর প্রণয়াভিলাষে তাহার সমীপবত্তা হইয়া, 
সাত্বৃবাদ সহকারে কহিতে লাগিল, ভীরু ! ভুমি কে ? কাহার 
প্রণয়িনী ? কোথা! হইতে এই বিরাটরাজ্যে আগমন করি- 
যাছ ? হে কল্যাণি! তোমার সুকুমার অঙ্গসৌষ্ঠৰ ও রমণীয় 
রূপের অনুকারিণী কামিনী অদ্যাপি কাহ।র নয়ন বা শ্রোতি- 
বিষয়ে নিপতিত হয় নাই। হে রুচিরাননে! তোমার নিরুপম- 
রূপলাঞ্থিত মনোহর মুখমণ্ডল অকলঙ্ক শশান্কের ন্যায় নিরতি- 
শয় শোৌভমান ; সুুষমানিলয় স্ুুবিশলি নয়নযুগল পদ্মপলাশ- 
সদৃশ নিতান্ত মনোহর এবং বাক্যও কোঁকিলকলভাঁঘিতের 
ন্যায় পাঁতিশয় ন্ুুমধুর । ছে শোভনে ! তোমার ন্যায় অনামান্য 

রূপলাবণ্যশালিনী সর্ধবাঙ্জনুন্দরী কামিনী এই মেদিনীমণ্ডলে 
কুত্রীপি নয়নগোচর করি নাই। হে সুশ্রোণি! তুমি কি 
পন্মালয়! লক্ষী, ভূতি, অথব! হা, শ্রী, কীর্তি বা কান্তি ? 
অথবা নিরতিশয়রূপশালিনী সাক্ষাৎ অনঙ্গবিলাসিনী রতি £ 
তোমার সুনিম্মল কৌমুদী সদৃশী শরীরশোভা, স্ুকোমল 
পদ্মলাঞ্চিত নয়নযুগল এবং ন্মিতজ্যোৎ্সাবিকসিত দিব্য- 
লাবণ্যশোভিত ন্ুুরুচির ব্দনচন্দ্রমা নিরীক্ষণ করিলে, 
ধরাতলে, এমন বীর পুরুষ কে আছে যে, কুস্থমশরের 
শরপাতের বিষয়ীভূত না হয়? হে অনবদ্যাঙ্গি! তোমার 
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এই হাঁরভূষণসমুচিত কমলকলিকাঁকৃতি সুনিবিড় পীবর 
পয়োধরযুগল কুন্ুমশরের সুতীক্ষ অস্কুশের ন্যায় আমারে 
যাঁর পর নাঁই মর্্মপীড়া প্রদান করিতেছে । হে চারু- 
হাসিনি! তোমার এই বলিবিভঙ্গচতুর স্তনভারাবনত 
করাগ্রসম্মিত মধ্যভাগ এবং তরঙ্গিণীপুলিনসন্নিত স্ুুবিপুল 
নিতন্দেশ দর্শন করিয়া, ছুশ্চিকিণ্ন কাঁমব্যখধি আমারে 
আক্রমণ করিতেছে । অধিক কি, হে ভাবিনি! দাবানল 
সদৃশ ছুর্বিবিষহ মদনাঁনল তোমার সঙ্গমসম্কল্পে নঘধিক বদ্ধিত 
হইয়া, আশ।রে দগ্ধ করিতেছে। অতএব হে বরাঁরোহে £ 
তুমি আত্মপ্রদান রূপ প্রচুর বারিবর্ষী সঙ্গমজলধর দ্বারা এই 
প্রদীপ্ত মদনানল নির্বাণ কর। হে শশিসোদরবদনে ! বিষম- 
শরের স্ুবিষষ শরনিকর তোমার সক্ষমবাপনার সহায়তায় 
সমধিক প্রখরতা লাভ পূর্বক আমার চিত্ত উন্মথিত করি- 
তেছে এবং হৃদয়বিদারণ পৃর্বক তীব্র বেগে মদীয় অন্তরে 
প্রবিষ্ট হইয়াছে। অতএব হে অসিতাপাঙ্গি! তুমি আত্ম- 
প্রদান দ্বার আমারে পরিত্রাণ কর। হে মন্তমাতঙ্গগামিনি! 
ভুমি বিবিধ বিচিত্র বস্ত্র মাল্য ধারণ ও সমুদাঁয় অলঙ্কার পরি- 
ধান করিয়া, আমার সহিত যদৃচ্ছ ক্রমে স্বীয় অভিলাষ পূর্ণ 
কর। হে মদিরলোচিনে! তুমি স্বভাবতঃ অশেব ভোগ- 
সুখের উপবুক্তা হইয়া,ঈদৃশ হীন বেশে ক্লেশে কাল হরণ করি- 
তেছ কেন ? আমার সহিত সকল সুখের অধিকারিণী হইয়া, 
অম্ৃতীস্বাদপুর্ণ রমণীয় পানতে জন প্রতৃতি বহুবিধ সৌভাগ্য 
স্থখ সম্ভোগ কর। হে রুচিরাননে! তোমার মনোহারী 
যৌবন, ভূবনমোহন রূপ ও সুরুচির শরীরশোভা সন্তোগ- 

রসাস্বাদবিরহে অপরিহিত মালার ন্যায় নিতান্ত নিম্ষল 
হইতেছে। হে মদনরাজকুলদেবতে ! আমি তোমার.নিমিক্ত 
আমার সযুদায় পুরাতন পত্বীদিগকে পরিত্যাগ করিব; 
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তাহারা সকলেই তোঁমার চরণপরিচারিণী দাসী হইবে। 
আর আমিও চিরকাল তোমার আজ্ঞাবহ দাস হইয়া 
থাকিব। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে সুতনন্দন! আমি হীনবংশীয়! 
কেশবিন্যাসকারিণী সৈরিক্*; স্বভাবতঃ লোকের ঘ্বণাম্পদ । 
অতএব আমীরে প্রার্থনা করা তোমার উচিত নহে । বিশেষতঃ 
আঁমি পরকীয়া, স্বভাবতই অনুগ্রহতাঁজন। অতএব ধর্ম 
প্রতিপালন কর; পরক্ত্রী হরণ করিয়া, চিত্ততুষ্রিদম্পাদনে 
প্রবৃত্ত হইও ন|। কুকাধ্যপরিবর্জনই সৎপুরুষের নিত্য ব্রত । 
পাপাক্সরীরা লোভ ও মোহে অভিভূত হইয়া,ঘোরতর অযশ 
ও মহ€ ভয় প্রাপ্ত হয়। 

দ্রৌপদী এইপ্রকাঁর কহিলে, ঘর্কুদ্ধি কীচক, পরদাঁরাঁভি- 
মর্ষণ বহুবিধ সাংঘাতিক ও সর্বলোকগহিত দোষের আকর 
জানিয়াও কামাভিভব ও ইন্ড্রিয়পরতন্ত্রতাপ্রযুক্ত পুনরায় 
তাহারে কহিল, হে বরারোহে! আমি তোমার নিমিত্ত 

কুন্ুমশরের নিতীত্ত বশীভূত হইয়াছি। অতএব এরূপ অব- 
স্থায় আমারে প্রত্যাখ্যান করা কদাঁচ বিধেয় নহে। অধিক 
কি, আমি একমাত্র তোমারই বশীভূত ও প্রিয়বাঁদী; অতএব 
আমারে প্রত্যাখ্যান করিলে, পরিণামে অনুতাঁপদহনে দগ্ধ 

হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। হে তনুষধ্যমে ! আমিই অমগ্র 
বিরাটরাজ্যের অধিপতি ; প্রজাগণ আমারই ভূজবীর্যযসহায়ে 
রাজ্যে বাঁস করিতেছে। বীর্য্যে রূপে বাযৌবনে আমার সাদৃশ্য 
লাভ করিতে পারে এরূপ ব্যক্তি সংসারে নিতান্ত তুর্লভ। 
আমি ইচ্ছা! করিলেই সমুদায় সৌভাগ্য ও ভোগসাধন সামগ্রী 
একত্র করিতে পারি। অতএব তুমি কি জন্য এই জঘন্য 
দরাসীর্ন্তি অবলম্বন করিয়াছ ? হে ভীরু! আমারে ভজন৷ 
করিয়! সমুদায় ভোগ্য বস্ত সম্ভোগ কর এবং এই লুসমৃদ্ধ রাজ্য 
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প্রদনি করিতেছি, ইহার অধীশ্বরীপদে আরোহণ রক 
যাবতীয় এশ্বর্ষ্যের অধিকারিণী হও । 

পতিদেবতা পাঞ্চালী কীচকের এইরূপ অযথোচিত কু. 
সিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারে বারম্বার ধিকার প্রদান 
পূর্বক কহিলেন, হে সুতনন্দন! মোহাবিষউ হইয়া, জীবন 
বিসর্জন করিও মা। তোমার ইহা বিবেচনা কর! কর্তব্য যে, 
মহাঁবল পঞ্চ গন্ধর্বব আমার স্বামী, তীহাঁরা নিরস্তর আমার 
রক্ষা করিতেছেন। অতএব তোমার মনোরথ পুর্ণ হওয়! কোন 
ক্রমেই সুসাঁধ্য নহে। তাহারা কৃপিত হইলে, তুমি অবশ্যই 
বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ মাই। অতএব অনর্থক মৃত্যু কামন! 
করিও না। অধিক কি, তুমি মনুষ্যের অসাধ্য পথের পাঁস্থ 
ইইতে ইচ্ছা করিতেছ, অথব। সযুদ্রপারগমনাভিলাষী অজ্ঞ।ন্ 

বালকের ন্যায় নিতান্ত দুরাঁশার বশীভূত হইয়াছ। কিন্ত 
আমারে কামনা করিয়! তূমি পাতালে, অন্তরীক্ষে বা সম্ু্র- 
পারে পলায়ন করিলেও, সেই আকাঁশবিহারী বৈরনিধাতন- 
সমর্থ গন্ধরর্বগণের হস্তে কোন ক্রমে পরিত্রাণ পাইবে ন1। 
আতুর ব্যক্তি যেরূপ মৃত্যু প্রার্থনা করে, সেইরূপ তুমিও 
আমারে প্রার্থনা করিতেছ। কিন্ত তুমি জান ন1 যে, মাতৃ- 
ক্রোড়শয়িত বালক যেমন চন্দ্র গ্রহণে বৃথা অভিলাষী হয়, 
আমার প্রতি তোষার কামন1ও সেইরূপ নিতান্ত নিক্ষল। 

লা পরার আগার: ডা এ জারা আনত 

পঞ্চদশ অধথায়। 

দ্রৌপদী এই রূপে প্রত্যাখ্যান করিলে, ম্মরহুঃতাঁশনদ গ্ধ" 
ছুরৃত্তি কীচক নুদেষ্ণার সমীপগত হইয়া কহিল, ভগিনি,! 

৬ 



৪২ মকাভারত ! 

এই যতমাতঙ্গগামিনী সৈরিষ্ধী যাহাতে আমার বশবর্তিঙ্ী 
হয়, তাহার উপায় বিধান কর। নতুবা, আমি প্রাণ ত্যাগ 
করিব । 

মন্থিনী সুদেষ্ণা কীচকের করুণ বাক্যে নিতান্ত করুণা- 
পরবশ হইলেন এবং দ্রৌপদীর অধ্যবসায় ও নিজের স্বার্থ 
প্রভৃতি বিবেচনা করিয়া, তাহারে কহিলেন, তুমি কোন 
পর্ববোপলক্ষে সুরা ও অন্নাদি প্রস্তত করিয়া রাখিও | আমি 

স্থরা আনয়নচ্ছলে সৈরিন্ধীরে তোমার নিকট প্রেরণ করিব। 
ভুমি সেই অবপরে বিদ্ব ও জনশূন্য প্রদেশে সে যাহাতে 
তোমার প্রতি অনুরক্ত হয়, এরূপে যদৃচ্ছাক্রমে তাহারে 
সাস্তবনা প্রদান করিও | 

কীচক সুদেষার বাঁক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত ও সাস্তবনাপ্রাণ্ত 
হইয়া, তত্ক্ষণাৎ্ তথ! হইতে বহির্গত হইল এবং ক্ষণবিলম্ব- 
ব্যতিরেকে সুনিপুণ পাঁচক দ্বার রাঁজসেবনোপষোগী নুম্বাছু 
অন্ন ব্যগ্জন প্রস্তুত ও সুমধুর নুর সংগ্রহ করাইয়া, ভগিনীরে 
সংবাদ প্রদান কবিল। রাজমহিষী আুদেষ্ঞা দ্রৌপদীরে 
আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে সৈরিদ্ধি ! আমি পিপাপায় 
নিতান্ত কাতর হুইয়াছি। অতএব সত্বর কীচকভতবনে গমন 
করিয়া, পানীয় আনয়ন কর। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাঁজ্ধি! কীচক নিতা্ত. নির্লজ্জ ; 
অতএব আমি তাহার গ্রহে কদাচ গমন করিতে পারিব না। 

হছে অনবদ্যাঙ্গি! আমি পতিগণের অনভিমতকারিণী বা 
স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া, আপনার গৃহে বাঁস করিতে পারিব না! 
আমি পুর্বে আপনার গৃহপ্রবেশকালে যেরূপ নিয়ম বন্ধ 
করিয়াছিলায, তাহ। আপনার অবিদত নাই। হে সুকেশি! 
দেই 'মদনমদান্ধ কীচক দর্শনমাত্রেই আমার সতীত্বনাশে 
উদ্যত হইবে। অতএব আমি কোনক্রমে তথায় যাইতে 
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পারিব না। হেরাজপুত্রি! আপনার অন্যান্য অনেক পরি- 
চারিক1! আছে । তাঁহাদের অন্যতমকে প্রেরণ করুন । 

সুদে কহিলেন, হে সৈরিন্ধি, ! আমি তোমারে প্রেরণ 
করিতেছি । অতএৰ কীচক কদাচ তোমার অবমানন। করিবে 
না। এই বলিয়। বিরাটমহিষী ভীহার হস্তে আবরণসম্পন্ন 
হিরগ্নয় পাত্র প্রদান করিলেন । 

দ্ৌপদী অগত্য। সম্মত হইয়া, দৈবমাত্র সহায় করিয়া, 
সাশ্ঃ বদনে শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে কীচকভবনোদেোশে যাত্রা 
করিলেন। এবং মুহুর্তমাত্র মনে মনে সূর্য্যের উপাসন্ঃ 
করিয়া কহিলেন, আমার অন্তঃকরণ ভর্তৃগণ ভিন্ন ভ্রমেও 
কখন অন্য পুরুষে অনুরক্ত হয় নাই; €নই মত্যগ্রভাবে 
কীচক যেন আম।৫খ বশীভূত করিতে ন! পারে। সর্বসাক্ষী 
লোকলোচন ভগবান্ প্রভাকর দ্রৌপদীর অভিপ্রায় অবগত 
হইয়', এক রাক্ষলকে অলক্ষিত রূপে ভীাহার রক্ষা করিতে 
আদেশ দিলেন। রাক্ষসও সর্ববতে। ভাবে তাহার রক্ষাবিধানে 
প্রবৃত্ত হইল। 

অনস্তর পরিদেবতা পাঞ্চালী চকিত হরিণীর ন্যায় কীচ- 
কের সমীপবর্তিনী হইলে, পারগমনাভিলাষী ব্যক্তি যেমন 
নৌকা প্রাপ্ত হইলে আনন্দিত হয়, সেইরূপ ছুর্বৃন্ত কীচক 
ভাহারে দর্শনমাত্র অতিমাত্র আনন্দিত হইয়া, সত্বর গাত্রো- 
খান পুর্ববক কহিতে লাগিল । 

5 বারা এমা রাজারা 

যোড়শ অধ্যায়। 

কীচক কছিল,হে শোভনে। তুষি ত নির্ব্বিশ্বে আসিয়া? 
অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাত বোধ হইতেছে । আইস, 



রি মহাভারত | 

এক্ষণে অখথিত স্বামিনীপদ অধিকাঁর করিয়া, আমার প্রিয়া- 

নুষ্ঠান কর। মদীয় পরিচারকগ্ণ তোমার নিমিত্ত বিবিধ- 

দেশসমুদ্ভুত সুবর্ণমালা, কন্বু, কুগুল, স্ুশোভন মণি, রত্ব 

অজিন ও কৌশেয় বসন প্রভৃতি আহরণ করিবে। আমি 

তোমার নিমিত এক বিচিত্র শব্য। প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। 

আইস, আমরা তথায় গমন করিয়া, মধুপাঁন করি। 

দৌপদী কহিলেন, রাজনন্দিনী সুদেষ্া আমারে সুরা 

আহরণার্থ তোমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি কহি- 

লৈন, আমি পিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়াছি। অতএব 

সত্বর পানীয় আনয়ন কর। কীচক কহিল, হে ন্থুকেশি ! 

তোমার প্রতিশ্রুত দ্রব্য অন্যে লইয়া যাইবে। এই বলিয়। 

সেই ছুর্মুতি তাহার দক্ষিণ কর গ্রহণ করিল। 

দ্রৌপদী কহিলেন, রে ছুরাত্বন্! আমি স্বপ্নেও স্বামি- 

গাণের প্রতিকূল পথে পৃদচারণ করি না। অদ্য সেই পুণ্যবলে 

তুই নিঃন্দেহই পরাড়ত হুইবি, দেখিব। ভুরু কীচক 

তাহাঁতেও ক্ষান্ত না হইয়া, বল পূর্ববক তাহার উত্তরীয় বসনা- 

চল ধারণ করিল। তখন দ্রৌপদী ক্রোধকম্পিত কলেবরে 

মুহুম্ছ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও তিরস্কার পূর্বক তাহারে বেগ- 

ভরে সহস! ভূতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন। কীচকও ততক্ষণ, 

ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিল ।' অনস্তর 

পাঞ্চালী শরণার্থিনী হইয়া, বেপমান শরীরে যে স্থানে রাঁজ। 

যুধিষ্ঠির উপবিষ্ট আছেন, তথায় উপনীত হইলেন। কীচকও 

দ্রুতপদসঞ্চারে তাহার অন্ুষরণ ও কেশকলাপ গ্রহণ করিয়া, 

রাঁজার সমক্ষেই তাহারে ধরাঁতলশায়িনী ও পদাঘাত করিল॥ 

হে ভারত! এ সময়ে সুষধ্যপ্রেরিত রাক্ষস বায়ুবেগে কীচককে৷ 

দূরে নিক্ষেপ করিলে, সে বূর্ণমান ও বিচেতন' হইয়া; ছিন্নমূল 

মহীরুহের ন্যায় ধরাতলে নিপতিত হইল । 
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ভীম ও যুধিষ্ঠির. প্রত্যক্ষে প্রিয়তযার কীচককৃত এই 
অপমান অবলোকন করিয়া, হুর্ভর ক্রোধভরে নিতাস্ত অভি- 
ভূত হইলেন । মহা'মন! বকোদর দুরাঁত্বা কীচকের বধসাধন্- 
মানসে রোষভরে দস্তে দন্তে ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন । তাহার 

নয়নযুগল লোহিতবর্ণ, পক্ষমলোম সমুন্নত, ললাটদেশ ঘর্্মাক্ত 
এবং ভয়ঙ্কর ভ্রকুটি সমুদিত হইল। তখন তিনি ক্রোধ 
সম্তপ্ত হৃদয়ে করতলে বারংবার ললাট মর্দন পুর্ববক মন্ত- 
মাতঙ্গ যেমন বনস্পতিদর্শনে তাহা ভগ্ন করিতে উদ্যত হয়, 

তন্রুপ কীচকের সংহারার্ধ দ্রুত পদে গাত্রোথান করিবার ' 
উপক্রম করিলেন। ধর্ম্মরাঁজ যুধিষ্ঠির তদ্দর্শনে আত্মপ্রকাশ- 
ভয়ে অঙ্গৃষ্ঠে অঙ্ুষ্ঠে মর্দন করিয়া, তীহারে নিবারণ পূর্বক 
কহিলেন, অহে বল্লব ! তুমি কি কাণ্ঠচয়নার্থ বৃক্ষ অবলোকন 
করিতেছ? যদি তোমার কা্ঠের প্রয়োজন হইয়! থাকে, 
তাহ! হইলে বহির্দেশ হইতে তাহ! আহরণ কর। 

এদিকে দ্রৌপদী সভাঘ্ারে উপনীত হইয়া, অ্লানহৃদয় 
ভর্তুগণকে সন্দর্শন পূর্বক অবিরল ধারায় বাম্পবারি বর্ষণ 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর প্রতিজ্ঞাত ধন্মরক্ষানুরোধে 
আত্মগোপন পূর্বক কুটিল কটাক্ষপাতে দশদিকৃ দগ্ধ করিয়াই 
যেন বিরাটকে কহিলেন, মহারাজ! খাঁহাদের বৈরিগণ 
ইন্ড্রিযবিষয়বহির্ভূত অনির্দেশ্য দেশে বাস করিয়াও সুখে 
নিদ্রিত হইতে পারে না; ষাঁহার! সত্যবাদী, ব্রহ্মনিষ্ঠ, নির 
স্তর দানধ্যাননিরত ও যাচঞা৷ পরাত্ম,খ; সমরছুন্দুভির 
নির্ঘোষমাত্রেই ফাহাদের জ্যাশব্দ অনবরত শ্রুতিগোচর 
হইয়া থাকে ; ফাহারা তেজ ও পরাক্রমশালী, অভিমান ও 
শমগুণসম্পন্ন ; ধর্্পাশে বদ্ধ না হইলে, ধাঁহারা সমুদায় 
লোক সংহার করিতে পারেন ; এবং ধাঁহার! শরণাগত ও 
প্রপন্নপ্রতিপালক বলিয়। সর্বত্র বিখ্যাত, দুরাত্মা! কীচক 



৪৬ মহাভারত । 
সেই মহাঁপুরুষগণের মানিনী ভার্য্যা আমারে পদাধাত 
করিল? হাঁয়! অদ্য সেই প্ররচ্ছন্নবেশধারী মহাক্মাগণ 
কোথায় রহিলেন ? ছুর্দমতি কীচক আমারে পদাঘাত করিল ; 
কিন্তু তাহারা অপরিমিত তেজ ও মহাবল সম্পন্ন হইয়াও 

ক্লীবের ন্যায় অনায়াসেই তাহা সহ করিলেন, কোন মতেই 

আমার পরিত্রাণে উদ্যত হইলেন না! অতএব তাহাদের 

তেজ, বল ও ক্রোধ কোথায় রহিল £ আর কীচক আমারে 

অরুতাপরাধে প্রহার করিল দেখিয়া যখন এই বিরাটাধিপ- 

.তিও ক্ষমাঁবলম্বন পূর্বক আপনার ধর্দনহানি করিলেন, তখন 

আমি কি করিতে পারি? হে বিরাটপতে ! আপনি ষে 

কীচকের প্রতি রাজশাননোচিত কোনগ্রকাঁর দণ্ড প্রয়োগ 

করিলেন না, ইহা! কখন রাজার ব! রাঁজসভার সমুচিত ধর্ম 
নহে; প্রত্যুত, দন্থ্যধর্ম্মেরই অনুরূপ বোধ হুইতেছে। 

যাহা হউক, কীচক আপনার সমক্ষেই আমারে পদাঘাত 
করিয়া, নিতান্ত অন্যায় করিয়াছে । ইহা! আপনার সভাপদ্- 
গণই বিচার করুন| এক্ষণে কীচকের ত কিছুমাত্র ধর্্মজ্ঞান 
নাই; কিন্তু বিরাট রাজা এবং তাহার সদদ্য ও উপালকগণও 

নিতান্ত ধর্জ্ঞানশৃন্য, সন্দেহ নাই। 
বরবর্ণিনী দ্রৌপদী বাম্পাকুল লোঁচনে এইরূপ নাঁনা- 

প্রকার ভগ্সন! করিলে, বিরাট রাজা কহিলেন, তোমরা 
আমার অপাক্ষাতে পরস্পর বিবাদ করিয়াছ। অতএব আমি 
কিছুমাত্র ন জানিয়া,কি রূপে বিচার বা] দণ্ড প্রয়োগ করিতে 
পারি ? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনস্তর সভা সদ্বর্গ সমুদায় সবিশেষ 

অবগত হইয়া, সাধুবাদসহকারে কৃষ্ণার সমুচিত সম্মান ও 
রীচকের যথোচিত নিন্দা করিলেন.। এবং কহিলেন, এই 
আয়তলোচনা কামিনী যেরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দরী ও সর্ববসুলক্ষণ- 



বিরাটপর্ব। ৪৭ 

সম্পন্ন, তাহাতে ইহীরে দেবকন্যা বলিয়। সুষ্পষ্ট প্রতীতি 
জন্মে। ফলতঃ, মনুষ্য লোকে এরূপ সর্বসৌন্দর্্যাধার বর- 
বর্ণিনী রমণী কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। অধিক কি, এই ভাবিনী 
যাহার প্রণয়িনী, তিনি পরমলাভবান্, তাহার শোকের বিষয় 
কিছুই নাই। 

মহারাজ! এই রূপে সদস্যগণ দ্রৌপদীর নানাপ্রকাঁর 
প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রোধাবেশে যুধিষ্টিরের 
ললাটদেশে বিন্দু বিন্দু ঘর্্মবারি প্রাছুর্ভৃত হইল। তখন তিনি 
প্রণয়িনীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধি, ! তুমি অবি- 
লহ্বেই শুদেষ্চার অন্তঃপুরে প্রবেশ কর; এখানে থাকিবার 
প্রয়োজন নাই । বীরপত্রীগণ পতির মুখাপেক্ষায় তুর্ববিষহ 
কর্লেশও সহা করেন। তাহারা এই রূপে বছু ক্রেশে স্বাশি- 
শুশ্ীষায় প্ররৃন্ত থাকিলে, পরিণামে পতিলোক প্রাপ্ত হন, 
সন্দেহ নাই। আর বোধ ভয়, তোমার স্বামী সূর্য্যতূল্য 
প্রভাপপম্পনন গন্ধর্বগণ এখনও ক্রোধপ্রকাশের সময় উপ- 
স্থিত হয় নাই ভাবিয়াই তোমার সাহাধ্যার্থে উন্মুখ হইতে- 
ছেন না। হে সৈরিন্ধি! তৌঁমাঁরও কালজ্ঞান নাই। সেই 
জন্যই তুমি নার ন্যায় নিতান্ত নির্লজ্জ ভাবে নিরর্থক ক্রন্দন 
করিয়া, সভা1সদ্গণের ক্রীড়ার ব্যাঘাত করিতেছ। অতএব 
যাঁও, সময় উপস্থিত হইলেই, গন্ধবর্গণ বৈরনির্যাতন ও 
তোমার দুঃখমোচন করিবেন । 

সৈরিহ্ধণী কহিলেন, বোধহয়, আমার স্বামিগণ করুণাপর- 
তন্ত্র। আর তাহাদের জ্যেষ্ঠ যখন নিরন্তর অক্ষক্রীড়ায় উন্মত্ত, 
তখন তাহাদের বিনাশও নিতান্ত সম্ভব । 

বৈশম্পার়ন কহিলেন, দ্রৌপদী রোঁষকলুষিত লোচনে 
যুধিতিরকে এই কথা বলিয়াই আলুলায়িত কেশে .নিতাস্ত 
হীন বেশে সুদেষার অন্তঃপুরোদ্দেশে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান 
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করিলেন । রোঁদনাঁবসানে তীহার ব্দনমণ্ডল মেঘে (পয়োধ- 
রহিত শশাঙ্কের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল! বিরাট: 
মহিষী তাহারে সহস! ঈদৃশ বেশে আগমন করিতে দেখিয়া 
কহিলেন, ভদ্দরে! তুমি কিজন্য রোদন করিতেছ ? কেহ কে 

তোমারে পীড়া বা! দুঃখ প্রদান করিয়াছে ? বল, কে তোমার 
এরূপ বিপ্রিয়ানুষ্ঠান করিল ? 

দ্রৌপদী কহিলেন, আপনার আদেশে কীচকভবনে গমন 
করিলে, ছুরাতআ্বা আমারে সভামধ্যে রাজার সমক্ষেই অনাঁ- 

,ঘিনীর ন্যায় পদাঁঘাত করিয়াছে। সুদেষ্জা কহিলেন,কল্যাণি ! 
দুর্ত্তি কীচক তোঁমার দমাগমলাভ নিতান্ত দুঃসাধ্য জানি- 
যাও, মাঁনমদে উন্মন্ত হইয়া, তোমারে পদাঘাত করিয়াছে। 
অতএব বল, আমি তাহারে সংহাঁর করিতেছি? দ্রৌপদী 
কহিলেন, সে ষাহাঁদের অপরাধ করিয়াছে, হারাই তাহারে 
বিনষ্ট করিবেন । স্পষ্টই বোধ হইতেছে, অদ্য তাহার রাত্রি 
প্রভাত হইবে না। 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

বৈশম্প্ায়ন কহিলেন, যশস্ষিনী দ্রৌপদী এই রূপে অব- 
মানিত! হইয়!, কীচকের বিনাশকাঁমনা করত স্বীয় নিলঙে 
সমাগত হইলেন । অনন্তর যথাঁবিধি শৌচ সমাঁধাঁন এবং গাত্র 
ও বস্তু প্রক্ষালন পুর্ববক সীশ্রঃ কণ্ঠে কীচককৃত ছুঃখের অপ: 
নোদনোপায় চিন্ত। করিতে লাগিলেন । ভাবিলেন, কি করি, 
(কোথায় যাই ; কি উপায়েই বা এই কার্য্য সম্পন্ন হয় । এই- 
রূপে কিয় ক্ষগ চিস্তানস্তর. স্থির করিলেন, অদ্য মহাবন্ছি 
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হ্বকোঁদর ব্যতিরেকে আর কেহই আমার হৃদগ্শল্য উত্খাঁত 
করিতে পারিবে না । অতএব ভাহারই শরণার্থিনী হই। এই 
ভাবিয়া আয়তলোচনা মনস্থিনী দ্রৌপদী নাথবতী হইলেও 
অনাখিনীর ন্যায় শরৈধিণী হইয়া, পর্ধ্যাকুল হৃদয়ে নিশীথ- 
সময়ে শয্যা পরিহার ও গাত্রোথান পূর্বক ক্রুতপদসঞ্চারে 
ভীমসেন্তবনে গমন করিলেন। তথায় প্রবেশ করিয়া দেখি- 
লেন,বুকোদর মৃগরাজের ন্যায় নেশ্বান পরিত্যাগ পুর্ববক নিদ্রা 
যাইতেছেন। হে কুরুকুলধুরন্ধর ! তশুকালে ভীম ও দ্রৌপ- 
দীর শরীরপ্রভায় সেই গৃহ যেন প্রজ্বলিত ও সন্বর্ধিত বলিয়! 
বোঁধ হইতে লাগিল | দ্রৌপদী কাতর স্বরে কহিলেন, 
অগ্ি নাথ! ছুরাত্মা কীচক জীবিত থাকিতে, আপনি কি রূপে 
নিদ্রান্খ অনুভব করিতেছেন? অনবদ্যাঙ্গী দ্রুপদতনয়! 
এই বলিয়। মহা র্ষফভনিকটবর্তিনী অজাতরজস্কা ধেনুর ন্যায় 
কামাতুর ভাঁবে ভীমসেনের সমীপদেশে উপনীত হইলেন 
এবং লতা! যেমন গোমতীতীরসমুণ্পন্ন মহাঁশীলবুক্ষ আলিঙ্গন 
করে, সেইরূপ স্থুকোমল করযুগলে তাহারে গাঢ় আলিঙ্গন 
করিয়া, ম্বগরাঁজবধূ যেমন দুর্গম গিরিকন্দরে প্রস্ুপ্ত মহাসিং- 
হকে জাগরিত করে, তন্রপ ত্াহারেও জাগরিত করিতে 

লাগিলেন। অনন্তর করিরাজকাঁমিনী যেমন শৃণড ছারা স্বীয় 
বল্পবকে আলিঙ্গন করে, তদ্রপ তিনি বুকোঁদরকে আলিঙ্গন 
করিয়া, গান্ধারস্বরনংযোগশালিনী বীণার ন্যায় অস্থতরদ-' 
নিপ্যন্দিনী বচনপরম্পরা প্রয়োগ পুরব্বক কছিলেন, নাথ ! 
গাত্রোথান করুন, গাত্রোথান করুন। ম্বতের ন্যায় এরূপ 

নিজীব তাবে আর শয়ন করিয়। থাকিবেন ন।? মুতব্যতিরেকে 
আর কাহার ভার্যারে অপমানিতা করিয়৷ পাপাত্মার 

জীবিত থাকিতে পারে ? .... 
তখন মহাবাহু বুকোদর জাগরিত ও সুলজ্িত পল্যক্কে 

৭ 
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উপবিষ্ট হইয়া» তীহাঁরে কহিলেন, পরিয়ে! তুমি কি নিষিত্ত 
এরূপ ত্বরান্বিত হইয়া, আমার নিকট আগমন করিয়াছ 
তোমারে এরূপ মলিন ও পাঁওুবর্ণ দেখিতেছি কেন? বল, 
তোমার কি ইঞ্টানিষ্ট বা সুখ দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে ? 
আমি শুনিয়া ইতিকর্তব্যত স্থির করিব । দেখ, আমি 
তোমার সকল বিষয়েই সবিশেষ বিশ্বাসের স্থল। আমিই 
তোমার সর্বপ্রকার বিপদ. নিরাঁকরণ করিয়া থাকি । অতএব 
সত্বর স্বাভিলফষিত প্রকাশ করিয়।, অন্যে জাগরিত হইবার 
পুর্বেই শয়নমন্দিয়ে প্রস্থান কর। 

তা নি সন তর চ82রচেন ও [রি 

অধ্টাদশ অধ্যায়। 

দ্রৌপদী কহিলেন, ঘুধিষির যাঁহার স্বামী, তাঁহার সুখ. 
সম্তীবনা কোথায় ? আপন আসার সমুদায় দুঃখ সবিশেষ 

অবগত হইরাও, কে নিমিত্ত এরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন ? 
ভাবিয়া দেখুন, দৃযুতক্রীড়া৷ সময়ে প্রাতিকামী আমারে যে 
সভাসমক্ষে আনয়ন করিয়াছিল, তাহ! স্মরণ করিয়া, আমার 

হৃদয় দগ্ধ করিতেছে। দ্রৌপদী ব্যতিরেকে আর কোন্ 
রাজনন্দিনী তাদৃশ ছুঃমহু দুঃখ সহা করিয়। জীবিত থাকিতে 
পারে? বনবাঁসসময়ে দুরাত্মা জয়দ্রথ যে অবমাননা! করিয়া- 
ছিল, তাহাই বা কে সহা করিতে পারে? সম্প্রতি ধূর্ত মণ্ডস্য- 
রাজ সমক্ষে ছুর্ম্মতি কীচক যে ,পদাঘাত করিল, তাহাও 
আম! ব্যতিরেকে আর কেহই সহা করিয়া, জীবন ধারণ 
করিতে, পারে না। হে কৌন্তেয়! আমি এইরূপ পুনঃ পুনঃ 
নান। প্রকারে ব্রিশ্যমানা হইতেছি দেখিয়াও আপনি জানিতে 
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পাঁরিতেছেন না । অতএব আমার জীবনধাঁরণে প্রয়ো- 
জনকি? 

হে নরশার্দ'ল! বিরাটরাজের শ্যালক ও সেনাপতি 
দুরাত্মা কীচক আমারে সৈরিন্ধ বেশে রাজতবনে অবচ্ফিতি 

করিতে দেখিয়া, প্রতিদিনই « আমার প্রেয়পী হও» 
« আমার প্রেয়সী হও » বলিয়া! থাকে । তাহাঁর সেই দারুণ . 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, আমার হৃদয় পরিণত ফলের ন্যায় বিদীর্ণ 
হুইয়! যায়। ধাঁহার কর্্মদৌষে আমার ঈদৃশ অশেষ রেশ 
ঘটিত হইতেছে, আপনার সেই ছুরূর্ঘতদেবী অগ্রজ ঘুধি- 

ঠিরের নিন্দা করুন। তিনি ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি রাজ্য ও 
আপনার সহিত য্থাঁসর্ধস্ব ছুরোৌদরমুখে বিসর্জন করিতে 
পাঁরেন। যদি তিনি প্রতিদিন সহজ্র সহত্র নিকষ ও তাদৃশ 
অন্যান্য দ্রব্য পণ রাখিয়। ক্রীড়। করিতেন, তাহা হইলেও, 
উাহার অক্ষয় সম্পত্তি কোন কালেই ক্ষয় প্রাপ্ত হইত না। 
কিন্তু এক্ষণে তিনি দ্যুতবিবাদে শ্রীত্রন্ট হইয়।, মুটের ন্যাঁর 
মৌন ভাবে চিন্তাজীর্ণ হৃদয়ে কাঁলযাঁপন করিতেছেন । 

হায়! ন্ুবর্ণদামভূষিত দশসহত্র হস্তী ধাঁহার অন্ুগমন 
করিত; ইন্দ্প্রস্থে অবস্থিতিসময়ে শতসহত্্র ভূপতি ধাঁহার 
পরিচর্ধযায় নিযুক্ত ছিলেন, ফাঁহাঁর সহক্্র সহত্র দাসী জ্ুব্র্ণ 
পাত্র হস্তে রাত্রিন্বিব অতিথি ভোজন করাইত, এক্ষণে দ্যুত- 
ক্রীড়াই সেই যুধিষ্ঠিরের জীবনোপায় হইয়াছে । ব্র।হ্ণগণ 
প্রতিদিন ধাঁহার নিকট সহআঅ নিকষ পরিষিত জ্বর্ণ প্রাপ্ত 
হইতেন) নুনির্্রল মণিকুগুল বিভূধিত কলকঞ সূত ও মাগধ- 
গণ প্রাতঃ ও সাঁয়ংসধয়ে যাহার গুণানুবাদ করিত; তপঃ- 

স্বাধ্যায়সম্পন্ন বহুসংখ্যক খাঁ ধাঁহার সদস্যপদে অধিরুঢ় 
থাকিয়া, স্ব স্ব কামনানুরূপে পুজিত হইতেন; যিনি 'প্রত্যে: 
কের পরিচর্ধ্যার্থ ত্রিংশৎ দাপী নিষুক্ত রাখিযা, প্রতিনিয়ত 
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ভ্রতস্নানপরায়ণ অষ্টীশীতি সহত্র গৃহমেধী ত্রাঙ্মণ এবং 
গ্রতিগ্রহপরাজ,খ দশ সহস্র উদ্ধারেতা যতিকে প্রতিপালন 
করিতেন, সেই মহারাজ যুধিষ্ঠির সম্প্রতি দূযতজনিত মহান্ 
অনর্ধথে অভিভূত হইয়া, পরান্নে উদরপুত্তি করিতেছেন ! 
অনিষ্ঠ রতা, দয়া, সংবিভাগ, ক্ষমা, সত্য ও বিনয় প্রভৃতি 
উদার গুণপরম্পর! ফাঁহাতে নিয়ত প্রতিঠিত রহিয়াছে, 
ধিনি রীতিমত অন্নাচ্ছাদন প্রদান পুর্ববক রাজ্যস্থিত অনাথ, 
অন্ধ ও বৃদ্ধ প্রভৃতির ভুর্দশী দূরীকরণে ব্যাপৃত থাকিতেন এবং 
সকলকে সমান নয়নে অবলোকন পুর্বর্বক যথাযথ অর্থ 
বিভাঁগ করিয়! দিতেন, তিনি এক্ষণে ঈদৃশ ছুর্দশাগ্রন্ত হই- 
য়াছেন এবং পা।শক্রীড়ক কষ্ক নামে অভিহিত হইয়া, মৎস্য- 
রাজের পরিচারকপদ অলঙ্কত করিতেছেন! উন্দ্রপ্রস্থে 
অবস্থিতি সময়ে শতসহত্র নরপতি ধাঁহারে কর প্রদান ও 
ধাহার উপহারসম্তভাঁর আহরণ করিতেন, অধুনা! তিনি অন্যের 
সাহায্যে আত্মপোষণ চেষ্টা করিতেছেন! পুর্বে যাবতীয় 
নরপতিগণ ধাঁহার আঁদেশবর্তী ছিলেন, তিনি এক্ষণে পরাধীন 
ও অন্যের বশীভূত হইয়র্পছেন! যিনি সৃর্ধ্যসম প্রতাঁপে অখণ্ড 
ভূমগ্ডল সন্তাঁপিত করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে মত্স্যরাঁজের 
সভাসদ্ হইয়াছেন! মুনিগণ ও ভূপতিবর্গ ধাহার সভামণ্ডপে 
আদীন হইয়া, ধাহারে উপাসনা করিতেন, তিনি অদ্য 
অন্যের উপাসনায় নিযুক্ত আছেন! তাহারে তদবস্থ নিরীক্ষণ 
করিয়া, কাহার হৃদয় শোকানলে দগ্ধ ন! হয় ? পরের আশ্রয়- 

গ্রহণ ফাঁহার পক্ষে সর্ববথ! নিষিদ্ধ, সেই মহামতি যুধিঠির 
অন্যের শরণাঁপন্ন হইয়া» জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছেন 
দেখিয়া, কোন্ ব্যক্তি ব্যাকুলিত না হয়? হে নরবীর! 
'ভাবিয়! দেখ, সমুদায় লোক ফাঁহার উপাসণায় নিঘুক্ত ছিল, 
অদ্য তিনি পরের দাসত্ব করিতেছেন ! আমি এইরূপ নানা- 
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প্রকাঁর দুঃখে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া, অনাথার ন্যায় 
শোকপাগরের তলগামিনী হইয়াছি; কিন্তু তুমি আমার 
দুঃখ দেখিতে পাইতেছ না। 

উনবি”শ অধ্যায়। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম ! আমার দুঃখের শেষ নাই! 
অতএব আমি তোমারে আর একটা মহৎ ছুঃখ নিবেদন 
করিব। তুমি আমার প্রতি দোঁষারোপ করিও না। যেহেতু 
আমি নিতান্ত দুঃখিত হইয়াছি বলিয়াই এইরূপ বলিতেছি। 
ভাবিয়। দেখ, তুমি বল্পবনাম ধারণ পূর্বক অসদৃশ সুদপদে 
নিযুক্ত হইয়া,মকলেরই শোকপিন্ধু উদ্বেল করিতেছ। লোকে 
তোমারে সুপকার ও বিরাঁটের পরিচারক বলিয়া, অবগত 
হইয়াছে; ইহা অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় আর কি হইতে 
পাঁরে £ তুমি মহানসের কর্্পমাধানান্তে বিরাটের উপা- 
সনার্থ তদীয় সভায় আদীন হইলে, লোকে যখন তোমারে 
বল্লব বলিয়া সম্বোধন করে, তখন আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া 
যাঁয়। মৎ্স্যরাঁজ হর্ধাবিষ্ট হৃদয়ে হস্তিগণের সহিত তোমারে 
যুদ্ধে নিয়োজিত করিলে, অন্তঃপুরচাঁরিণী রমণীগণ হাস্য 
করিয়া থাকে ; কিন্তু আমার অন্তঃকরণ যাঁর পর নাই ব্যাকুল 
হয়। তুমি যখন অন্তঃপুরমধ্যে সুদেষ্ণার সমক্ষে সিংহ, ব্যান 
ও মহিষগণের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলে, তখন আমি নিতান্ত 
মোহাচ্ছন্ন হইয়াছিলাম | সহচরীগণ আমার সাহাধ্যার্থ 
উদিত হুইলে, সুদেষ্তা কহিলেন, চারুহাপিনী -ষৈরিন্ধী " 
সুপকার কল্পবকে মহাবল্দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে দেখি- 
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লেই, স্ত্রিয়মাণ! হইয়! থাকে । অতএব বোঁধ হয়, বল্পবের 
প্রতি ইহার সহবাসস্থলভ অনুরাগ আছে। আর সৈরিন্ধী 
স্বভাবতঃ নিরুপমরূপশালিনী ; বল্পব অতি সুপুরুষ, জ্রীলো- 
কের চিত্তবৃত্তিও নিতান্ত দুক্দেয় ; বিশেষতঃ) উভয়েই এক 
সময়ে রাজভবনে প্রবেশ করিয়াছে ; অতএব সৈরিন্ধী প্রিয়- 
জনসন্বন্ধ বশতই এইরূপ করিয়! থাকে, সন্দেহ নাই। 
রাঁজমহিষী শ্ুদেঞ্জা এই বলিয়া আমারে তর্জন করিয়া 
থাকেন। এবং আমি ক্রোঁধাদক্তা হইলে, তাহার সেই সন্দেহ 
দুটীভূত হয়। তজ্জন্য আমার অন্তঃঠকরণ নিতান্ত ছুঃখিত 
হইয়াছে । নাথ! একে আমার হৃদয় মহারাজ যুধিষিরের 
ছুঃখে নিতান্ত কাতর, তাহাতে আবার তুমি মহাবলসম্পন্ন 
হইয়াও ঈদৃশ ছুঃখভাগী হইয়াছ। অতএব আমার জীবন- 
ধারণ নিতান্ত ভুর্ঘট। 

হাঁয়, কি দুঃখ! যিনি একরথে দেব ও মনুষ্যলোঁক জয় 
করিয়াছিলেন, সেই অর্জুন বিরাটরাঁজের কন্যাগণের নর্তক 
হইয়াছেন! যিনি স্বীয় অপীম প্রস্তাবে খাগুবারণ্যে অগ্নির 
তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে কুপস্থিত অগ্নির 
ন্যায় অন্তঃপুরে সংবৃত হুইয়াছেন! শক্রগণ যাহার ভয়ে 
সতত ব্যন্ত থাকিত, তিনি এক্ষণে লোকবিগহ্িত ক্লীববেশে 
বাস করিতেছেন ধাঁধার পরি সদৃশ বাহুযুগল জ্যাঘাত বশত? 

নিতান্ত কঠিন হইয়াছে, তিনি এক্ষণে সেই বাহুদয় শঙ্মরত 
করিয়া,নিতান্ত শোৌকবদ্ধন হইয়াছেন! যাহার জ্যাক্ফালনশব্দ 
শ্রবণমাত্র শত্রদল কম্পিত হয়,স্ত্রীগণ হর্াবিষ্ট হৃদয়ে তাহার 
গীতধ্বনি শ্রবণ করিতেছে ! ধাঁহার মস্তকে মণিষয় কিরীট 
সুশোভিত ছিল, তিনি আঁজি বেণীবন্ধে বিকৃত হইয়! রহি- 

'ক্বেন।.হে ভারত ! তাহারে বেণীবিকৃত কেশপাশে স্ত্রীগণ- 
বেষ্টিত নিরীক্ষণ করিয়া, আমার হুদয় ছুর্ভর ছুঃখভরে নিতান্ত 
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অবন্ন হইতেছে। যে মহাত্মা সমস্ত দৈব অস্ত্রের ও সমুদায় 
বিদ্যার আধার, তিনি এক্ষণে কুগুল ধারণ করিতেছেন মহা- 
সাগর যেরূপ উপকুললঙ্ঘনে সমর্থ নহেন, সেইরূপ সহস্র 
সহত্র ভূপতি সংগ্রামে ধাঁহারে অতিক্রম করিতে পারিত 
না; যাঁহার রথের ঘর্ঘরনির্ধোষে সচরাচর ধরাতল বিকম্পিত 
হইত, আজি তিনি কন্যান্তঃপুরে প্রচ্ছন্ন বেশে নর্তক রূপে 
তাহাদের পরিচধ্যা করিতেছেন! যিনি জন্ম গ্রহণ করিলে, 
আর্য্য। কুক্তী সমুদায় শোক বিমর্জন করিয়াছিলেন, এক্ষণে 
তিনি শঙ্খ কুগুল প্রভৃতি অলঙ্কার ধারণ করিয়া, আমারে , 

নিতান্ত শৌকাকুল করিয়াছেন ! ধরাঁতলে ধাহাঁর তুল্য বীর্ষ্য- 
শলী ধনুর্ধর আর নাই; আজি তিনি স্ত্রীমণ্ডলীবে্রিত 
হইয়া, গায়কপদ গ্রহণ করিয়াছেন! ঘিনি শৌর্য্যে, বীর্ষ্যে 
ধর্মে ও সত্যে সকলের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিলেন, আজি 
তাহারে জ্ত্রীবেশবিকৃত নিরীক্ষণ করিয়া, আমার অন্তরাত্ম| 
বিষঞ্র হইয়াছে । যখন আমি সেই দেবরূপী অর্জুনকে করেণু- 
পরিবেছিত মতৃমাতঙ্গের ন্যায় স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া নর্তকা- 
গারে বিরাটরাজের উপাসনা করিতে দেখি, তখন দিক্ সকল 
শুন্যময় হইয়া উঠে। হায়! ধনগ্য় ও ছুদুর্যতদেবী যুধিষ্ির 
যেঈদৃশ বিপদ ও দুঃখ গ্রস্ত হইয়াছেন, আর্য্যা কুন্তী তাহার 
কিছুই জাঁনিতেছেন না! 

হে নাথ! যবীয়ান্ সহদেব গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, 
দেখিয়াই আমি এরূপ পাণুবর্ণ হইয়াছি। আমি শীস্তিলাভ 
করিব কি, সহদেবের অবস্থা চিন্ত। করিয়া, নিদ্রাস্তুখে এক 

বারেই বঞ্চিত হুইয়াছি। সত্যপরাক্রম সহদেবের এমন কোন 
পাপ দেখিতে পাই না) যাহাতে তিনি এরূপ বিপন্ন হইতে 
পারেন। হে ভারত ! সহদেৰ গোপবেশে বিরাটভবনে, বা 

করিতেছেন দেখিয়া, আমার অতিশয় পরিতাপ হইতেছে। 



চি মহাভারত । 

বলিতে কি, তাহারে বস্ত্র ও অলঙ্কার প্রভৃতি ধাঁরণ পূর্বক 
গোঁপগণের পুরোবতাঁ হইয়া» হর্ষাবিউ হৃদয়ে বিরাটের 
সন্তোযোহ্পাদন করিতে দেখিলে, আমার সর্বব শরীর 
জর্জরিত হয়। হে বীর! আর্ধ্য। কুন্তী আমর নিকট সর্ববদ| 
সহদেবের সাধুচারিত্র ও নুশীলতা গুণের প্রশংসা করিতেন। 
সহদেব বনগমনে উদ্যত হইলে, পুত্রবশ্ুপল! কুন্তী ভীহারে 
ক্রোড়ে লইয়, সজল নয়নে আমারে বলিয়াছিলেন যে, “হে 
পাঞ্চালি! সহদেব অতি লঙজ্জাশীল, প্রিয়বাঁদী, ধর্ম্মনিষ্ঠ, 

জ্যেষ্ঠ ও রাঁজসেবানুরক্ত, শুর, সুকুমার ও আমার অত্যন্ত 
প্রিয়। অতএব তুমি সর্ধদ1 ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও স্বহাস্তে 
ভোজন প্রদদীন করিবে।” হায়! আজি তাহারে গোপপদে 

অধিরূঢ় হইয়া, বগুসচন্ত্ৰশয়নে যাঁমিনী যাপন করিতে হইল! 

ইহ! দেখিয়া আমার কি আর প্রাণধারণে ইচ্ছা হয়! 
হাঁয়! কালের কি কুটিল গতি ! ষাহাতে রূপ, মেধা ও 

আস্ত্রবিদ্যা এই গুধত্রয় তুল্য রূপে প্রতিষ্ঠিত আছে, মেই 
নকুল আজি বিরাটরাজের অশ্ববন্ধ হইলেন! শক্রগণ ধাঁহার 
দর্শনমাত্র নিতান্ত বিচলিত হইত, আজি তিনি বিরাটরাঁজের 
সমক্ষে অশ্বগণকে বেগ শিক্ষা দিতেছেন। এবং তাহার উপা- 
সনা করিতেছেন ! . 

হে ভীম! আঁমি যুধিহিরের নিমিত্ত এইরূপ. শত শত 
দুঃখে অভিভূত রহিয়াছি। তথাপি তুমি আমারে কিরূপে 
সুখিনী বিবেচনা! করিতেছ ? এতদ্ব্যতিরেকে আমার আরও 
অনেক গুরুতর দুঃখ আছে, আমি তগ্সমস্তও বিতেছি, 

শ্রবণ কর। তোমর! জীবিত থাকিতেও শতশত র্লেশরাশি 
আমাঁর শরীর শুষ্ক করিতেছে) ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখের 
বিয়য় আর কি হইতে পারে ? 
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বিশতিতম অধ্যায় । 

এ পা ০০০ চত আোমতিউ 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ ! আমি রাজকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছি; তথাপি আমার দৈববিড়ন্বনা দেখ। 
দ্যুতাসক্ত যুধিষ্টিরের নিমিত্ত আমারে সৈরিহ্ীবেশে বিরাট- 
ভবনে স্ুুদেষ্জার পরিচর্যা করিতে হইল; দুঃখ হইলে, 
তাহার অব্সানও দেখিতে পাওয়। যায়; অর্থসিদ্ধি বা জয় 
পরাজয়ের স্থিরত। নাই; বিপদ ও সম্পদ্ চক্রের ন্যায় 
নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে ; যাহ! পরাজয়ের হেতু, তাহাই 
আবার জয়ের কারণ হইয়! থাকে ; আমি এই ভাবিয়াই, 
স্বামিগণের অভ্যুদয়কাঁল প্রতীক্ষা করিতেছি । 

ফলতঃ, আমি যে জীবন্ম ত হইয়া আছি, তাহা কি তুমি 
জানিতেছ না ? শুনিয়াছি, ধাহার। দান করেন, তাহাদিগ- 
কেও সময়ক্রমে প্রার্থনা করিতে হয় এবং যাহারা অন্যকে 
সংহার বা পাতিত করে, তাহারাঁও কাল বশতঃ স্বয়ং বি- 

নষ্ট ও পতিত হইয়া থাকে | অতএব দৈবের অসাধ্য কিছুই 
নাই ; দৈবকে অতিক্রম করাও ছুঃলাধ্য, আমি এই ভাবিয়াই 
দৈব প্রতিপালন করিতেছি । জল পুর্বেব যেস্থানে থাকে, 
পুনরায় সেই স্থানেই গমন' করে। আমি এই বিবেচনায় 
উদয়কাল প্রতীক্ষা করিতেছি। ন্ুনীতিরক্ষিত অর্থজাতও 
দৈবকবলে বিনষ্ট হইয়া থাকে । অতএব জ্ঞানবান্ ব্যত্তি 
দৈবের আনুকুল্য লাভে যত্ববান্ হইবেন। এক্ষণে আমি 
যেজন্য এরূপ করুণগাথ। গান করিলাম, তাহা বলিতেছি, 
শ্রবণ কর। 

দেখ, আমি পাঁতুপুত্রগণের মহিষী ও ভ্রপদের ছু্িচা; 
৮ 
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তথাপি ঈদৃশী ভুরবস্থাঁপন্ন হইলাম! আমা ব্যতিরেকে আর 
কোন্ রমণী এরূপ অবস্থায় জীবনধারণ বাঁসনা করে! 
তমার এই ক্লে কুরু, পাঞ্চাল ও পাগুবদিগকে অবমানিত 
করিবে, সন্দেহ নাই। কোন্ রমণী ভ্রাতা, শ্বশুর ও পুত্র- 
গণে পরিৰৃত এবং তাঁদৃশ অত্যুদয়শালিনী হইয়া, এরূপ 
দুঃখিত হয় ? বোধ হয়ঃ আমি শিশুকাঁলে বিধাতার গুরুতর 
অপকার করিয়াছিলাম; সেই জন্যই তাহার গরভাবে এরূপ 
বিপন্ন হইয়াছি। হে ভারত ! আমার কান্তি কিরূপ মলিন 
হইয়াছে, দেখ! তাদৃশ গুরুতর দুঃখেও এরূপ হয় নাই। 
হে পার্থ! আমি পুর্বে যেরূপ স্ুখভাগিনী ছিলাম, তোমার 
অবিদিত নাই। কিন্তু এক্ষণে আমারে অন্যের দাঁসীত্ব করিতে 
হইল । অতএব কি রূপে শান্তিলাভ করিব ? ভীমধন্ব! মহাঁবাহু 
ধনগ্জয় যখন ভশম্মাচ্ছন্ন অনলের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন, 

তখন ইহা দৈবেরই বিচেষ্টিত বলিয়! স্বীকার করি । প্রাণি- 
গণের গতি হজে বোঁধবিষয় হইবার নহে। যেহেতু, তোমা- 
দিগের এই দুরবস্থা! অতর্কিত রূপে উপস্থিত হইয়।ছে। 

হে বীর! কালের বৈপরীত্য দেখ। মনে করিয়াঁছিলাঁম, 
ভোমরা ইন্দ্রতুল্য; অতএব তোমাদের হইতেই সুখলাভ 
করিব। কিন্তু এক্ষণে নিকৃষ্টদিগের আুখসচ্ছন্দ দেখিতে 
হইল। আর তোমরা জীবিত থাকিতেও আমি' নিতাস্ত 
88৫ দশ! প্রাপ্ত হইলাম! সাঁগরপর্যস্তা পৃথিবী যাহার 
বশবর্তিনী ছিল; সেই আমি আজি ভয়কম্পিত হৃদয়ে 
ন্ুদেষ্তার বশবর্তিনী হইলাম! অনুগামিগণ পুর্বেরব আমার 
অগ্র পশ্চা গমন করিত ; কিন্তু এক্ষণে আমি সুদেষ্ণার 
অগ্র পশ্চাৎ গমন করিতেছি ! আমি আর্্য। কু্তী ব্যতিরেকে 
আপনার নিমিত্তও স্বয়ং কখন গ্রাত্র বিলেপন পেষণ করি- 
মাই, কিন্ত অদ্য সুদেষণাঁর চন্দন পেষণ করিতে হইতেছে 
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এই দুঃখ আঁমাঁর নিতীস্ত অসহ্য হইয়। উঠিয়াছে। দেখ,, 
আমার পাণিছ্য় আর কখন এরূপ হয় নাই। এই বলিয়! 
তাহারে কিণাঙ্কিত পাণি প্রদর্শন পুর্ববক পুনরায় কহিলেন, 
আমি আরব্য কুস্তী বা তোমাদিগকে কখন ভয় করি নাই; 
কিন্তু অদ্য কিস্করীবেশে বিরাটের সমক্ষে ভয়বিহ্বল হৃদয়ে 
অবস্থিতি করিতে হইতৈছে ! আমি ভিন্ন অন্যে চন্দন পেষণ 
করিলে, বিরাটের তাহাতে অভিরুচি হয় না। অতএব - 
অন্ুলেপন সুমুষ্ট হইয়াছে কি না রাঁজাই বা কি ঝলিবেন, 
সর্বদা এই আশঙ্কায় থাকিতে হয় ।' 

বৈশম্পায়ন কহিলেন,পতি ব্রত দ্রৌপদী এই রূপে সী 
ছুঃখ বর্ণন করিয়া, ভীমের প্রতি দৃষ্টিপাত করত রোদন 
করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঘন ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ 
পুর্ববক ভীমের হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, বাম্প গদগদ বচনে 
কহিলেন,বোঁধ হয়, আমি দেবগণসমীপে নিতান্ত অপরাধিনী 
হইয়াছি; সেই জন্যই এরূপ হততাগিনী হইয়া, প্রাশা- 
স্তিক ক্লেশেও জীবন ধারণ করিতেছি । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহাবীর বুকোদর দ্রৌপ- 
দীর কিণার্ষিত করকমল গ্রহণ ও খুখমণ্ডলে প্রদান করিয়া, 
ভুর্নিবারছুঃখপুর্ণ হৃদয়ে বাম্পরাশি বিসর্জন করিয়া, কহিতে 
লাগিলেন। 
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ভীমসেন কহিলেন, যখন তোমার স্বভাবলোহি ন, পী্গি- 
কষল ইঈদৃশ কিণাঙ্কিত হইয়াছে, তখন আমার বাহুবলে ও 
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অর্জুনের গাওীবে ধিক্! যহারাজ যুধিষ্টির সময় প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন ; নতুবা আমি বিরাটের সভাঁতেই মহামার উপ- 
স্থিত ও মহাগজের ন্যায় পদাঘাতে অনায়াসেই দুরাত্ব। 
কীচকের মস্তক প্রোথিত করিতাম | পাপাত্মা যকাঁলে 
তোমারে পদাঘাত করিয়াছিল, আমি তখনই সমুদায় মণুস্য- 
রাজ্যের সংহার বাসনা করিয়াছিলাম ; কিন্তু যুধিির কটাক্ষ 
বিক্ষেপে প্রতিনিবৃন্ত করিলেন । আমি এখনও তাহাই 
ভাবিয়৷ ক্ষান্ত হইয়া আছি। রাজ্য হইতে নির্বান এব্ৎ 
কর্ণ, শকুনি, ছুর্য্যোধন ও ছুঃশাসন প্রভৃতি কুরুপাৎশনগণ 
অদ্যাপি জীবিত আছে, এই ছুইটী হৃদয়নিহিত শল্যের ন্যায় 
আমার সর্বশরীর দগ্ধ করিতেছে হে স্ুশ্রোণি! ক্রোধ 
পরিত্যাগ কর; ধর্ম পরিত্যাগ করিও না । রাজ! যুধিির যদি 
কোন রূপে তোমার এই তিরস্কারবাঁক্য শ্রবণ করেন, তাহা 
হইলে, নিঃসন্দেহই প্রাণ ত্যাগ করিবেন। তাহার পরলোক 
হইলে,ধনগ্জয়,নকুল ও সহদেবও জীবিত থাকিবেন না। তখন, 
আমি তাহাদের বিরহে কদাচ প্রাণ ধারণ করিতে পারিব না । 

পুর্বে মহাতপা! চ্যবন অরণ্যে বল্মীকীভাব প্রাপ্ত হইলে, 
তদীয় ভার্য্যা স্ুকন্যা হার অন্গামিনী হইয়াছিলেন। 
অনুপমরূপশালিনী নারারণী চন্দ্রসেনা সহত্রবর্ষ বয়স্ক 
স্থবির পতির অনুচারিণী হন। জনকছুহিতা সীত। রাক্ষপ 
কর্তৃক নিগৃহীতা ও নানা প্রকারে ক্লিশ্যমান! হইয়াও, অরণ্য- 
বাসী স্বামীর সহবাস পরিহার করেন নাই। হে ভীরু! বয়ো- 
রূপশালিনী লোপাযুদ্রা অমানুষস্থুলভত ভোগস্ুখে জলাগ্তলি 
প্রদান পুর্বক অগস্ত্যের অন্ুগামিনী হইয়াছিলেন। মনস্থিনী 
সাবিত্রী একাকিনী যমলোক পর্য্যস্ত ছ্যম্সেনতনয় সত্য- 
ঝনের অনুগযন করেন। হে কল্যাণি। ইহারা সকলেই 
ষেরূপ রূপবতী ও পতিব্রতা ; তদ্রপ তুমিও অশেষগুণ- 
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শালিনী। অতএব স্বল্লকাল মাত্র অপেক্ষা কর ; আর অর্ধমাস 
অবশিষ্ট আছে। ত্রয়োদশ বর্ষ পুর্ণ হইলেই, তুমি রাজমহিযী 
হইবে। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে ভীম! আমি নিতান্ত দুঃখিত 
হইয়াছি বলিয়া ই,াশ্রু কে আর্তনাদ করিতেছি ; যুধিষ্ঠিরের 
নিন্দা করিতেছি না। এক্ষণে অতীত বিষয়ের আলোচনার 
প্রয়োজন নাই; যাহাতে আপতিত অনিষ্টাপাতের প্রতীকার 

হইতে পারে, তাহার উপায়বিধানে সযত্ব হউন | রাঁজ- 
মহিষী নুদেষ্ণা, রাজা পাছে আমার প্রতি আসক্ত হুইলেঃ 
তাহার রূপের অভিভব হয়, সর্ববদ1 এই ভাবনায় শঙ্কিত মনে 

কালযাঁপন করেন। কীচক স্বভাবতঃ দুরাশয় ও দর্ুদ্ধি; 
অতএব সে রাজমহিষীর এই অভিপ্রায় অবগত হইয়া, সর্ধব- 
দাই আমারে প্রার্থনা করে। আমি প্রথম প্রথম তাহাতে 
কোপ প্রকাশ করিতাম; কিন্তু পরিশেষে ক্রোধ সহংবরণ 

পূর্বক বলিয়(ছিলাম, রে ছুরাত্মন! আত্মরক্ষা কর। আম 
মহাঁবল পঞ্চ গন্ধর্বের প্রিয়তম পত্বী। তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে, 
তোমারে অচিরাৎ স্বীয় দুঃসাহসের প্রতিকল স্বরূপ শমনপুরী 
দর্শন করিতে হইবে । কিন্তু ভুরাত্না আমারে উত্তর করিল, 
হে চারুহাসিনি! আমি গন্ধরেবর ভয় করি ন।। আমি মমর- 

সমাগত শত শত গন্ধন্তবকে অনায়াসেই অংহার করিতে 
পারি। অতএব ভীরু! তুমি ভয় পরিহার পুর্ধবক আমার 
ভার্ষ্যা হও। 

তখন আমি পুনরায় সেই কামার্ত কীচককে কহিলাম, 
রে দুরাচার! তুমি কোঁন মতেই নেই গন্ধব্বগণের প্রতি- 
যোগিতা করিতে পারিবে না । আমি কুল,শীল ও ধন্দ্রভয়সম- 
ম্বিতা; কখন কাহারও মৃত্যু কামনা করি না ।দেই জন্ব্যই তুমি 
এখনও জীবিত রহিয়াছ। ছুরাত্বা আমার এই বাক্যে উচ্চেঃ 
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স্বরে হাস্য করিয়৷! উঠিল ।একদ| রাজমহিষী স্ুদেঞ্চ কীচকের 
মন্ত্রণান্ুনারে তাহার প্রিয়কামনায় সুরা আনয়নার্থ আমারে 
প্রণয় সহকারে তদীয় গৃহে প্রেরণ করেন। আমি তথায় 
গমন করিলে, ছুরাত্বা আমারে নিরীক্ষণমাত্র নানাপ্রকার 
চাঁটুবাদ সহকারে প্রলোভিত করিতে লাগিল। অবশেষে 
তাহ নিরর্থক হইলে, বলপুর্ব্বক গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। 
আমি তাহার দুরভিসন্ধি অবগত ও শরণার্থেনী হইয়া, দ্রুত 
বেগে সভাসমক্ষে ধাবমান হইলাম। কিন্তু ছুরাতআা। রাজার 
সমক্ষেই আমারে ভূতলপাতিত ও পদাঘাত করিল । বিরাঁট- 
রাজ, কষ্ক, বিরাঁটের অন্যান্য সভাঁসদ্ ও অমাত্যবর্গ এবং 
পুরবানী প্রভৃতি সকলেই অবলীলা ক্রমেই তাহ! অবলোকন 
করিলেন। তখন আমি রাজা ও কঙ্ককে বারংবার তিরস্কার 

করিলেও মৎ্স্যরাজ কীচকের দণ্ড বিধান বা নিবারণ করি- 
লেন না। কীচক তাহার প্রধান সহায় এবং রাজা ও মহিষী 
উভয়েরই প্রণয় ও প্রশ্রয়ভাজন । এ দুরাত্মা যেরূপ পরদার- 
পরারণ ও বিষয়বিবেচনাবিহীন, সেইরূপ ক্র বর, ধর্্মত্যাগী ও 

শৌর্ধ্যাভিমানী। পাপাক্সা, রাজদত্ত প্রচুর বিভ্তলাভে ও সম্তষ্ট 
না হইয়। সর্ববদ। পরস্বাপহরণে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের আর্ত- 

নাদে কর্পাতও করে না। অনায়ামেই সাধুমার্গ পরিহার 
ও অধর্্পথে পদার্পণ করিয়া থাকে । আমি তাহারে, বারং- 
বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছি, অতএব সেই ছুরাতআ্ম। পাপমতি 
কন্দর্পশরবশবনাঁ ছূর্বিবনীত কীচক এবার যখন আমার দর্শন 
পাইবে, তণুক্ষণাঁৎ যদি পীড়ন করে, তবে নিঃসংশয় আমাকে 
জীবন বিসর্জন করিতে হইবে । তোমরা ধর্দ্ররক্ষাব্রতে যত্ব- 
বান্ রহিয়াছ, যথার্থ বটে, কিন্তু আমার প্রাণ বিনষ্ট হইলে, 

' তোমাদ্িগের য্পরোনাস্তি অধন্ম ঘটিবে। ফলতঃ,প্রতিজ্ঞা- 
পালন করিতে হইলে, তোষাদিগের ভার্য্যার রক্ষা হইবে না। 
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্ার্য্যা রক্ষিত না হইলে, সস্তাঁন রক্ষার সম্ভাবনা নাই কিন্ত 
সম্ভানরক্গী হইলে, আত্ম! রক্ষিত হয়। কারণ,আত্মাই ভার্ধ্যাতে 
পুত্ররূপে উদ্পন্ন হয়।এবং সেই জন্যই বিজ্ঞব্যক্তির] ভার্য্যাকে 
জায়! শব্দে নির্দেশ করেন ।পতি কিউপায়ে পুত্র স্বরূপে আমার 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে, এই সঙ্কল্প করিয়া ভার্য্যাও স্বামীর 
শুআষ! করিবেন। আমি বর্ণধর্ত্জ্ব ব্রাঙ্গণদিগের নিকট 
শুনিয়াছি যে, শত্রদমন ব্যতিরেকে ক্ষত্রিয়ের নিত্য ধর্ম 
আর নাই। অতএব প্রতিজ্ঞা প্রতিপালনের অনুরোধে দারুণ 
শত্রু কীচককে যথোঁচিত শাস্তি প্রদান ন! করিলে, আপনা: 
দিগের সর্ব প্রধান ধর্মের যে বিশেষ হানি হইবে, তাহাঁতে 
আর সংশয় কি? হে মহাঁবল! ছুরাত্বা কীচক ধর্্দরাজ 
যুধিষ্ঠির ও আঁপনাঁর সমক্ষেই আমাকে পদাঘাত করি- 
য়াছে। আপনি পুর্বেব ভীষণ জটান্ুর হইতে আমাকে ষে 
প্রকারে রক্ষা করিয়াছিলেন, এবং ভ্রাতৃগণের সাহায্যে 
জয়দ্রথকে যে দূপে পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিষম 
শাব্র কীচককেও সেই রূপে সংহার করুন। হে ভারতকুল! 
তিলক ! সেই কামোম্মত্ত পাঁপাত্ৰা, রাজার প্রিয় বলিয়া, 

আমার বহুল বিপদের মুল ও নিরন্তর চিন্তচাপল্যের কারণ 

হইয়াছে। প্রস্তরোপরি নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায় তাহারে এই 
দণ্ডেই চূর্ণ করিয়া ফেলুন। নতুবা, যদি সূর্য্যোদয় পর্ধ্যস্ত 
তাহাঁর জীবন বিনষ্ট ন! হয়,তাহ1! হইলে আমি নিঃসন্দেহ 
বিষপান করিয়া,প্রাণ ত্যাগ করিব। কীচকের বশীভূত হইয়া, 
জীবিত থাঁকা অপেক্ষা আপনার সম্মুখে মৃত্যুর আশ্রয় গ্রহণ 
করাই শ্রেয়ঃ। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, জেটপদী এই প্রকাঁরে করুণ বাক্য 
প্রয়োগ পুর্ববক ভীমসেনের বক্ষঃন্থলে মস্তক বিন্যস্ত করিয়াঃ 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভীমসেনও সেই নিদারুণ ছুঃ- 
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খার্তা সুমধ্যম! ভ্রপদনন্দিনীকে আলিঙ্গন করিয়া, বন্বিধ 
যুক্তিসঙ্গত. ও যথার্থ বাক্যবিন্যান দ্বারা আশ্বাস ও সাস্তবনা 
প্রদান পূর্বক হস্ত ঘার! তাহার বাম্পকলুষ যুখকমল মার্জন 
করিয়া দিলেন | এবং রোষভরে স্যক্ষদ্বয় পরিলেহুন করত মনে 

মনে কীচককে প্রত্যক্ষের ন্যায় দেখিয়া, পরিতাপান্থিতা 
কৃষ্ণাকে এইরূপ কহিতে আরস্ত করিলেন । | 

দ্ববি*শতিতম অধ্যায়! 

ভীমসেন কহিলেন, ভীরু ! তুমি যেরূপ বলিতেছ, আমি 
তন্রপই করিব। সেই ছুরাত্বা কীচককে অদ্যই সবংশে 
বিনাশ করিব। মধুরহাপিনি! তুমি আগামী সন্ধ্যার সময় 
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে সন্কেত স্থির 
করিও 1 বিরাটরাজের সংস্থাপিত যে নাট্যশালা আছে, সেই 
স্থানে নর্তকীগণ দিবসে নৃত্যাদি করিয়া, রাত্রিকালে স্ব স্ব 
আবাঁসে প্রত্যাগমন করে। তথায় বুদৃঢ় পল্যন্কেপরি রমণীয় 
শ্য্যাও আস্তীর্ণ আছে । অতএব সুন্দরি! সেই নাট্যশালায় 
কীচক যাহাতে আমার নিকটবন্তী হয়, তাহার কোন সদ্ুপায় 
করিও । সেই স্থানে আমি তাহারে পূর্ববস্ত পিতৃপুরুষগণের 
নিকট প্রেরণ করিব। কিন্তু সাবধান, যেন তাহার সহিত 

সাক্ষাৎ ও সঙ্কেত করিবার সময়ে কেহই তোমাকে দেখিতে 
নাপায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তীমুসেন ও কৃষ্ণ ছুই জনে উক্ত- 
' গ্রকার কথোপকথন করিয়া, ছুঃখিত হৃদয়ে অনবরত অশ্রু- 
মোচন পুর্ববক কত ক্গণে সেই ভীষণ যামিনী প্রভাত হইবে, 
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মনে যনে তাহারই অপেক্ষা করিয়া রহিলেন। পর দিন 
প্রত্যুষে কীচক গাত্রোথান পুর্ববক রাজবাটাতে গমন করিয়া, 
দ্রৌপদীকে কহিল, ভীরু! আমি সভামধ্যেই তোমাকে 
নিক্ষিণ্ত করিয়!, মহারাজের সমক্ষেই পাদ প্রহার করিলাম । 
তথাপি ভূমি পরিন্রাণ লাভ করিতে সমর্থ হইলে না। আমি 
প্রভৃত বলশালী; অতএব আমি আক্রমণ করাতে কাহারই 
তোমাকে রক্ষা করিবার সাহন হইল না । আমি সেনাপতি; 
যাবতীয় সৈন্য আমার আজ্ঞানুবন্তী। আমিই নিখিল মহস্য- 
রাজ্যের ষগার্থ অধিরাজ | বিরাট যে মৎ্স্যরাজ বলিয়। খ্যাত 
আছেন, সে অমুলক প্রবাঁদমাত্র। হে সুশ্রোণি! তুমি পরম 
স্থখে আমার প্রতি অন্ুরক্তা হও। আমাদিগের মিলন হইলে, 

আঁমি চিরজীবন তোমার ক্রীতদাস হইয়া থাকিব এবং এই 
দণ্ডেই নিহষুশত ন্ুবর্ণ প্রদান পুর্ববক তোমার সেবার নিমিত্ত 
অসংখ্য দাঁদদাঁদী ও অশ্বতরীধুক্ত রথসমুহ নিযুক্ত করিয়! 
দিব। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে কীচক! আমাদিগের পরস্পর 
সঙ্গমবিষয়ে আমার আর কিছুমাত্র আপস্ক। নাই। তবে এই 
একমাত্র ভয়, পাছে জনরব হইলে, সেই যশস্বী গন্ধর্বদিগের 
কর্ণগোচর হয়। অতএব বদি তুমি এরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে 
সম্মত হও যে, আমাদের উভয়ের সম্মিলন হইলে, তোঁমার 
ভ্রাতা বা মিত্র কেহই উহা! জানিতে পারিবেন না, তাহ! 
হইলে, আমি তোমার বশীভূত হইতে পারি। 

কীচক কহিল, চারুনিতন্বে! তুমি যেরূপ কহিতেছ, 
আমি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব। বামোরু! আমি তোমার 
সহিত সঙ্গমমানসে একাকী তোমার শুন্য শয়নগহে গমন 
করিব। তাহা হইলে, সেই সুর্ধ্যমম তেজস্বী গন্ধর্বরবরা,এবিষম 
কিছুতেই অবগত হইতে পারিবে না! । 

চউ 
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দ্রৌপদী কহিলেন, মত্স্যরাঁজের সংস্থাপিত যে নাট্য- 
শালা আছে, তাহাতে কন্যাঁগণ দিবসে নৃত্য গীতাঁদি করিয়ণ, 
নিশীগমে স্ব স্ব গৃহে গমন করে | সেই নির্জন স্থান 
নিশ্চয়ই গন্ধররববদিগের অবিদিত । অতএব তুমি ঘোর অন্ধকার 
সময়ে তথায় প্রবেশ করিলে, আমাদিগকে দোষম্পর্শ করিতে 
পারিবে না? 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, মহাঁরাঁজ ! কীচকের সহিত এই- 
রূপ কথোপকথন সম্পন্ন হইলে, দ্রৌপদী সেই অর্ধ দিবস 
এক মাসের ন্যায় বোধ করিতে লাগিলেন এবং অবসরক্রমে 

ভীমসেনের নিকট সমস্ত বুত্তীস্ত যথাযথ কীর্তন করিলেন। 
এদিকে কামাতিভূত ছূর্বব,দ্ধি কীচক হর্ধাবিষ্ট হৃদয়ে দ্রৌপদী 
যে তাহার সাক্ষাৎ মৃত্যু, তাহ! জানিতে না৷ পারিয়া, 
গৃহে প্রত্যাগত এবং গন্ধ, মাল্য ও অলঙ্কারাদি সহযোগে 
শরীরশোভীসম্পাদনে ব্যাপৃত হইল। তশুকালে আয়তলো- 
চন! দ্রৌপদী তদীয় হৃদয়পটে সযুদিত হওয়াতে, সেই অল্প- 
ক্ষণও তাহার নিতান্ত দীর্ঘ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 
প্রদীপ নির্বাণের পুর্ধে যেরূপ উজ্জ্বল হয়, নেই সময়ে কীচ- 
(কেরও সেইরূপ এক অনির্ববচনীয় শোভা হইয়াছিল। ফলত, 
ছুরাঁত্া! কীচক কাঁমাভিভবে উন্মন্ত হইয়া, দ্রৌপদীর বাক্যে 
বিশ্বাস করত এরূপ নিবিষ্ট চিন্তে চিন্তাপর"য়ণ হুইল 
যে, দিবা কোন্ সময়ে পর্্যবদিত হইল, জানিতে পারিল 
না। 

অনন্তর সন্ধ্যা সমাগত হইলে, পতিব্রতা দ্রৌপদী রন্ধন- 
শালায় ভীমসেন সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন, হে অধি- 
ব্রকর্ষণ! আমি তোমার নিদেশানুসারে কীচককে নাট্যশা- 

বাঁয় .সয়াগত হইতে সঙ্কেত করিয়াছি। অতএব ছুর্্মাতি 
নিশাভাগে তথায় উপনীত হইলেই, তুমি তাহারে সংহার 
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ৰকরিবে। হে পার্থ! সেই দুরাত্মব। ছুর্নিবার অহস্কাঁরে অভিভূত: 
হইয়া, গন্ধর্বদিগকে সর্বদাই অনাদর করে, অতএব তুমি 
অদ্যই তাহারে বিনষ্ট করিবে । অধিক কি, গজরাজ যেরূপ 
অনায়াসেই কন্দ উন্মলন করে, তদ্রপ তুমি তাহীরে সংহা'র 
করিয়া, আমার ছুঃখ ও অশ্রুবিমোচন এবং বংশমর্্যাদ। 
রক্ষা ও আত্মকল্যাণ সম্পাদন কর। 

ভীমসেন কহিলেন, হে বরারোহে ! তৃমি নির্ববিন্মে আগ- 
মন করিয়াছ, সন্দেহ নাই। যেহেতু, আমারে এই প্রিয়নংবাদ 
প্রদান করিলে । হে কল্যাণি! আমি এই প্রিয়সংবাঁদ, 
ব্যতিরেকে অন্য সহায় প্রার্থনা করি না। পুর্বেব হিড়িম্ববধ- 
সময়ে আমার যেরূপ প্রীতি উৎপন্ন হইয়াছিল, অদ্য 
তোমার মুখে এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়া, সেইরূপ সন্তুষ্ট 
হইলাম । এক্ষণে আমি সত্য, ধর্ম ও ভ্রাতৃগণের শপথ করিয়। 
বলিতেছি যে, ইন্দ্র যেরূপ বৃত্রান্থুরকে সংহার করিয়াছিলেন, 
তদ্রপ আমিও বিজন ঝ প্রকাশ্য যে কোন স্থানেই হউক, 
কীচককে বিনষ্ট ও চূর্ণ করিব। তজ্জন্য যদি সমগ্র মৎস্য- 
ভূমি যুদ্ধোদ্যত হয়,তাহা হইলে তাহারে নিপাতিত করিব। 
অবশেষে ছুর্য্যোধনকে বধ করিয়া, পৃথিবী আত্মসাৎ করিব। 
রাজ। বুধিঠির ইচ্ছানুসারে রাজসেবা! করুন| 

দ্রৌপদী কহিলেন, নাথ ! সাবধান, আমার নিমিত্ত যেন 
সত্যভঙ্গ না করেন; গোপনেই কীচককে সংহাঁর করিবেন । ' 
বৃকোদর কহিলেন, ভীরু! আমি তোযার বাক্যানুসারেই 
কাধ্য করিব । অদ্য নিশাগমে আমি অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন হইয়া, 
হস্তী যেরূপ বিলুফল চূর্ণ করে, তন্রপ সেই অনধিকারচর্চক 
হুরাত্মার মস্তক চুণ ও তাহারে সবান্ধবে কৃতান্তভবনে প্রেরণ 
করিব। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, 'অনস্তর রজনী উপস্থিত হইলে; 
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ভীমসেন নাট্যশালায় গমন করিয়া, মৃগাঁকাজ্ষী কেশরীর 
ন্যায় কীচকের প্রতীক্ষায় অদৃশ্য ভাবে উপবিষ্ট রহিলেন। 

ছুম্্তি কীচকও স্বেচ্ছানুরূপ বেশভূষ! মাধানান্তে সৈরিন্ধী 
সমাগমবাঁপনায় সেই সময়ে তথায় সমাগত হইল । অনন্তর 
ভীমপরাক্রম ভীমসেন যে গৃহে তাহার অপেক্ষায় একান্তে 
আঁসীন হইয়াছিলেন, কামাভিভূত হৃদয়ে সঙ্কেতস্থান 
বিবেচনায় তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার নিকটবন্তা হইল 

এবং ভীম যে দ্রৌপদীর অবমানজনিত রোধহুতাঁশনে প্রস্ব- 
'লিত হইয়া, তদীয় মুর্িমান্ কৃতান্ত রূপে তথায় শয়ান 
ছিলেন, তাহা জানিতে না পারিয়া, প্রদীপ্তপাবকপতনো- 
মুখ পতঙ্গের ন্যায়, সৃগ্নরাজগাত্রম্পশী ক্ষুদ্র পশুর ন্যায়, 
দ্রৌোপদীবোধে তাহার শরীরস্পর্শ পুর্ববক হর্ধবিহ্বল হৃদয়ে 
সহ[স্য আস্যে কহিতে লাগিল, অফ্রি প্রিয়ে! অদ্য আনি 

তোমার নিমিন্ত ব্হুতর অর্থজ।ত সঞ্চিত রাখিয়াছি এবং 
দানীশতপরিরৃত রূপলাবণ্যবভী ফুবতীগণে সুশোভিত মণি- 
রত্রাদিভূষিত জুদৃশ্য অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া, তোমার 
সমাগমবাসনায় আগমন করিতেছি । হে ভীরু! মদীয় অব. 
রোধবাসিনী কাঁমিনীগণ আমারে অদ্বিতীয় প্রিয়দর্শন বলিয়া, 
সর্বদাই আমার প্রশংস। করে । 

ভীমসেন কহিলেন, আমার পরম সৌভাগ্য থে, তুমি 
এরূপ প্রিয়দর্শন হইয়াছ, তোমার এই আত্মপ্রশংসাঁও 

যথার্ঘ। কিন্তু তুমিও পুর্ষধে কখন এরূপ স্পর্শস্ুখ অনুভব 
কর নাই। আহা! ভুমিকি কাঁমকলাঁন্ুনিপুণ ! কি সুর- 
সিক! কি স্পর্শরসাভিজ্ঞ ! 

মহারাজ! ভীমপরাক্রম ভীমসেন এই বলিয়া সহস! 
থান্রেথান পুর্ববক সহাস্য বদনে পুনরায় কহিলেন, রে পাপা- 

আন! সিংহ যেরূপ গজরাজকে আক্রমণ করে, তদ্রপ আমি 
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তোমারে আকর্ষণ পূর্বক তোমার তম্নীর সমক্ষেই ভূতলে 
নিম্পেষণ করিব। তুমি বিনষ্ট হইলে, সৈরিন্ধী নিরুপত্দ্রব 
এবং তদীয় স্বামিগণও লুস্থচিত্ত হইবেন। মহাবল বৃকোদর 
এই বলিয়া বলপুর্ববক সহসা তাহার কেশপাশ গ্রহণ করি- 
লেন । বলিশ্রেষ্ঠ কীচকও তৎক্ষণাঁ স্বীয় কেশকলাপ 
মোচন করিয়া, বেগভরে তদীয় বাহুদ্ধর ধারণ করিল। এই 
রূপে পরস্পর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, উভয়ে ঘোরতর বানৃযুদ্ধে 
প্রবৃভ হইলে, বসন্তকালে করিণীর নিমিত্ত কামোন্মন্ত মাঁত- 
সদয় যেরূপ পরস্পর যুদ্ধ করে, অথব! পুর্বে বালী ও বুশ্রী-, 
বের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তন্রূপ তীহাদের যুদ্ধও নিতান্ত 
তুমুল হইয়া উঠিল। তখন উভয়েই তুল্যরূপ জয়াভিলাষী 
ও ক্রোধপরবশ হইয়া, তীক্ষবিষ পঞ্চশীর্ষ আশীবিষের ন্যায় 
ভয়ঙ্কর ভূজদণ্ড উত্তোলন পুর্বক পরস্পর নখ ও দশন 
প্রহারে প্রবৃত্ত হইলেন। কীচক মহাঁবেগে আঘাত করিলেও, 
স্থিরপ্রতিজ্ঞ ভীমসেন পদমাত্র বিচলিত হইলেন না। তাহারা 
পরস্পর আকর্ষণ ও সমান্রোষ পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, 
প্রবৃদ্ধ বৃষভদ্বয়ের ন্যায় এবং নখদন্তপ্রহার পুর্ববক কোপোদ্ধত 

শার্দ,লযুগলের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিলেন। কীচক 
ক্রোধাবিউ ও মদক্রাবী মাতঙ্গ যেমন অন্য মাতঙ্গের 
গ্ররতি ধাবমান হয়, তন্রপ সহমা ভীমের উপরি নিপতিত 
হুইয়া, বল পুর্ব্বক তাহারে আক্রমণ করিল। ভীমসেনও 
ত[হারে প্রত্যাক্রমণ করিলেন। কিন্ত কীচক তাহারে বল 
পুর্ববক দূরে নিক্ষিণ্ত করিল । তত্কালে তাহাদের বাহুনিষ্পেষ 
নিবন্ধন বংশসকোটের ন্যায় ঘোরতর শব্দ সমুখিত হইতে 
লাগিল।. 

অনস্তর বুকোঁদর বল পুর্ববক কীচককে আক্ষিপ্ড ,করিয় 
বায়ু যেরূপ মহাবৃক্ষ সঞ্চালেত করে, তক্রপ বিচলিত করিলে, 
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কীচক নিতান্ত বলহীন হুইয়াঁও, সাধ্যানুসারে তাহারে 
আঁকর্ষণ করিতে লাগিল। এবং ক্রোধভরে ভীমসেনকে 
ঈষদ্ বিচলিত করিয়া, জানুপ্রহার দ্বারা সহস! ভূতলে 
পাতিত করিল॥ কিন্তু ভীমসেন দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় 
তৎুক্ষণাঁৎ বেগে গাত্রোৎ্থান করিলেন ।এই রূপে সেই বলো- 

সত বীরযুগল নিস্তব্ধ নিশীথসময়ে নির্জন প্রদেশে পরস্পর 
আকর্ষণ পূর্বক ক্রোধভরে এরূপ গর্জন করিতে লাগিলেন 
যে, সেই উত্ত-্গ প্রাসাদও কম্পিত হইয়া উঠিল। ভীমপরা- 
ক্রম ভীমসেন অবসরক্রমে কীচকের বক্ষঃস্থলে এক বারে ছুই 
হস্তে চপেটাঘ।ত করিলেন। রোধানলসন্তপ্ত কীচক তাহাতে 

পদমাত্র বিচলিত হইল না । কিন্তু যুহুর্তমাত্র সেই ড্ঃনহ 
বেগ সহ করিয়া, তৎক্ষণাৎ নিতান্ত বলহীন হইয়৷ পড়িল । 
তখন বূকোদর তাহারে হৃদয়দেশে গ্রহণ করিয়া, বল পুর্ববক 
মহাবেগে বারংবার নিম্পেউট করত তাহাঁর চেতনা হরণ করি- 
লেন এবং রোষাবেশে অভিভূত হইয়া, তদীর কেশপাশ 
আকর্ষণ ও পুনঃ পুনঃ নিশ্বীস পরিহার পুর্ববক যেরূপ মাংস- 
লোভী শার্দ'ল মাতঙ্গ শীকাঁর করিয়া, গভীর গর্জন করে, 
তদ্রপ আস্ফীলন করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর বুকোদর তাহারে নিতান্ত পরিশ্রাস্ত ভাবিয়া, 
রজ্জুবদ্ধ পশুর ন্যায় বাহুযুগলে বন্ধন করিয়া, ঘুর্ণিত রুরিতে 
আরম্ভ করিলেন। কীচক উচ্ৈঃ স্বরে চীশুকাঁর পূর্বক এক 
বারে হতচেতন হুইয়। পড়িল। তখন রূকোদর ভ্ৌপদীর 
ক্রোধশান্তির বানায় বাহুদ্ধয়ে কীচকের ক ধারণ পূর্বক 
মর্দন করিতে লাগিলেন । পরিশেষে কটিদেশে জান্ুপ্রদাঁন 
পুর্ববক করযুগলে বক্ষঃস্থল বিমথিত করিয়া, পশুর ন্যায় 
তাহার সংহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং তাহারে নিতান্ত 
অবসন্ন দেখিয়া! পুনঃ পুবঃ ভূমিতলবিলুগিত করিয়।, কছিতে 
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লাঁগিলেন,অদ্য আমি সৈরিন্ধীর কণ্টক উদ্ধার পূর্ব্বক ভ্রাতাঁর 
নিকট অখণী হইলাম; অদ্য আমার শীন্তিলাভ হইল। 
এই বলিয়া তিনি তাহারে মুহুর্তমধ্যেই নিপাতিত করিলেন। 
কীচকের লোচনযুগল ঘুর্ণিত, বসন ভূষণ বিজ্রস্ত এবং দেহ 
বিচেষ্টিত হইয়া পড়িল। তখন ভীমসেন রোষভরে পুনরায় 
হস্তে হস্তে নিম্পীড়ন ও ওষ্ঠদংশন পূর্বক কীচকের মৃত দেহ 
আক্রমণ করিয়।, মহাদেব যেরূপ গজানুরের অবয়ব সকল 
অন্তঃপ্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, তদ্রপ তাঁহার পানিপাদ প্রভৃতি 
সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তদীয় শরীর মধ্যে গ্রবেশিত করিলেন ।' 
অনস্তর দ্রৌপদীরে আহ্বান করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে! দেখ, 
এই কাঁমুকের কিরূপ ভুরবস্থা করিয়াছি । এই বলিয়া সেই 
মাঁসপিগুাঁকৃতি কীচকের মৃত দেহে পদাঘাঁত করিতে লাগি- 
লেন,পরে অগ্নি প্রজ্বলিন পুর্ববক দ্রৌোপদীরে তাহা প্রদর্শন ক- 
রির়! কহিলেন, অতঃপর যাহার! তোমার অভিলাধী হইবে, 
তাহাদিগকেও এই রূপে সংহাঁর করিব। মহাবীর রূকোদর 
জৌপদীর প্রিয়ানুষ্টান নিমিত্ত সেই দুষ্ষর কর্ম্ম সম্পাদন পুর্ব্বক 
প্রণয়িনীর নিকট বিদায় এহণ করিয়া, সত্বত্র মানসে আগমন 
করিলেন। এদিকে দ্রৌপদী কীচকের নিধনে বিগতসন্তাপ 
ও নিরতিশয় হর্ষাবিষ্ট হইয়া, নাট্যশালার রক্ষকগণসমীপে 
গমন করিয়া কহিলেন, কামার্ত ছুশ্্মতি কীচক মদীয় স্বামী 
গন্ধর্ববগণ কর্তৃক নিহত হইয়া,নর্ভনাগারে নিপতিত রহিয়াছে; 
যদি ইচ্ছ1 হয়, যাঁইয়! প্রত্যক্ষ কর। রক্ষিগণ শ্রবণমাত্র 
সহত্র সহস্র উক্কা গ্রহণ পুর্ববক দর্শনাভিলাষে উপনীত হইয়। 
দেখিল, কীচক পাণিপাদশুন্য শোণিতসিক্ত শরীরে ভূতলে 
সৃত পতিত রহিয়াছে। তদ্দর্শনে সকলে যুগপৎ দুঃখিত ও 
বিস্ময়াবিষ্ট হইয়! কহিতে লাগিল, গন্ধরর্ব ভিন্ন এই অম+” 
নুষ অদ্ভুত কার্য সম্পন্ন কর! কখন মনুষ্যের সাধ্য নহে। দেখ, 
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ইহার হস্ত, পদ ও গ্রীবা প্রভৃতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল কোথায় 
গিয়াছে, নির্ণয় নাই । অতএব গন্ধর্বগণই যে ইহারে সংহাঁর 
করিয়াছে,তাহাতে সন্দেহ নাই। 

ভ্রয়োবি”"শতিতম অধ্যায়? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন কীচকের আঁত্মীয়গণ তথায় 
সমাগত হইয়া, তাহাঁকে তদবস্থ নিরীক্ষণ পূর্বক চতুর্দিক্ 
বেষ্টন করত উচ্চৈ2 স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল ।হে রাঁজন্! 
এী সময়ে স্থলোদ্ধত কর্মের ন্যায় কীচককে পিতীকৃত নিরী- 
ক্ষণ করিয়া, তাঁহাদের নকলেরই অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার 

হইল । অনন্তর তাহার! দেবরাজনিহত বুত্রাস্থরের ন্যায় ভীম- 
বিনষ্ট কীচকের ওদ্ধদেভিক কাধ্য সমাধানার্থ উদ্যোগ করি- 
তেছে, এমন সময়ে দেখিল, পতিপ্রাণা। দ্রৌপদী সন্ম.খবভ 
স্তন্ত অবলম্বন পুর্ববক দ গাঁয়মাঁনা আছেন ।তদ্দর্শনে উপকীচক- 
গণ কহিতে লাগিল,এই পাপীয়সীই কীচকের স্বত্যুর কাঁরণ। 
অতএব ইহারে সত্বর বিনক্ট কর। অথবা কীচকের প্ররিয়ানু- 
ষ্ান করা আমাদের সর্বথা কর্তব্য | অতএব. ইহারে 
তাহারই সহিত দগ্ধ করিয়া ফেল। এই বলিয়৷ তাঁহার! 

বিরাটলমীপে গমন পুর্ববক কহিল, মহারাজ! সৈরিন্ধ ই 
কীচকের সুত্যুর কারণ। অতএব, অনুমতি করুন, তাহারেও 
কীচকচিতায় নিক্ষিপ্ত করি। রাজা তাহাদের পরাক্রমভয়ে 
ভীত হইয়া, অগত্য। অনুমতি প্রদান করিলেন। তখন কীচ- 
£কের,সহোদরগণ ভয়বিহ্বল! ভ্রৌপদীরে দৃট়তর বন্ধন পুর্ববক 
কীচকের মৃতদেহোঁপরি আরোহণ করাইয়া, শ্মশানাতি ঘুখে 
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প্রস্থান করিল। মহারাজ! অনাান্য নাথবভী দ্রৌপদ* 
নিতান্ত অনাথিনীর ন্যায় শরণার্ধিনী হইয়া, উচ্চৈঃ স্বরে 
রোদন করত কহিতৈ লাগিলেন, জয়, জয়ন্ত, বিজয়, জয়€- 

সেন ও জরদ্বল আমার বাঁক্যে কর্ণপাত করুন; সুতপুত্রেরা 
আমারে শ্মশানে লইয়! যাইতেছে । যে মহাবীর গন্ধর্বব গণ 
সংগ্রামপময়ে অনবরত অশনি সদৃশ ভীষণ জ্যানির্ধোষ ও 
রখনেমির ঘোর ঘর্বরশব্দে চতুর্দিক্ বিত্রানিত করেন, তাহারা 
অ।মাঁর বাক্য শ্রবণ করুন; সৃতপুত্রেরা আমারে শ্মশানে লইয়া 
ঘাইতেছে। + 

ভীমদেন তগুকাঁলে শধ্যায় শয়ান ছিলেন । সহসা ড্রৌপ- 
দীর আর্তনাদ কর্ণগোচর হওয়াতে, ততুক্ষণ7ৎ গাত্রো থান 
করিলেন এবং হিলেন,ভীরু ! সুতপুত্র হইতে তোমার আঁর 
কিছৃমাত আশিক নাই; তোমার বাকা আমার কর্ণ,পাচর 
হইয়াছে । এই বলিক্া তিনি কীচকদিগের বধসাঁপনবাঁসনাদ় 
বন্ধপরিকর হইলেন । দেখিতে দেখিতে তীহাঁর শরীর 
সমধিক বদ্ধিত হইয়া! উঠিল। তখন তিনি বেশপরিবর্তন 
পুর্ববক দ্বার দিয়া না গিয়া প্রাচীরোপরি আরোহণ ও অনা- 
যাঁদে তাহা উল্পঙ্ঘন করত রাঁজভবনের বহির্দেশে নিপতিত 
হইর1, শ্বশানাভিযুখে ধাবমান এবং প্রাকার অতিক্রম ও 
নগর হইতে বহির্গমন পুর্ববক ভ্রুতপদসঞ্ধারে সুতপুক্রগণের 
সন্ম খবন্তী হইলেন। অনন্তর হস্তীর নাঁয় বাহুবল প্রভাবে 
টাসসীপস্থ দশব্যাঁমবিস্তত এক তাল প্রমাণ প্রকাণ্ড মহী- 
রুহ উৎ্প।টন পুর্ববক ক্ন্ধে গ্রহণ করিয়া, দণ্ডপাণি কৃতান্তের 
ন্যায় তাহাদের সংহারবাসনায় বেগে ধাবমান হইলেন। 

তগুকালে তদীয় গুরুতর বেগে অভিহত হইয়া, তত্রন্য অশ্বথ 
ও পলাশাদি পাদপনমুহু ধরাঁতলে নিপতিত হইছে, লাশ * 
গিল। 
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সৃতপুত্রগণ তাহারে ক্রোধোদ্দীপ্ত কেশরীর ন্যায় সহসা 
সমাঁগত হইতে নিরীক্ষণ করিয়া,নিরুপায় ভাবিয়া ভয়ব্যাকুল 
বিষ হৃদয়ে কম্পান্বিত শরীরে পরস্পর কহিতে লামিল, 
এঁ দেখ, মহাবল গন্ধর্বব মহীরুহ ক্কন্ধে যুর্ভিমান্ মৃত্যুর ন্যাঁয় 
দ্রুত বেগে আমাদের অভিমুখীন হইতেছে । অতএব বিপহ- 
পাঁতের সুলীভূতা সৈরিদ্ধণীরে সত্বর পরিত্যাগ কর। এই 
বলিয়! তাহার! ড্রৌপদীরে পরিহার পূর্বক নগরাঁভিমুখে 
পলায়ন করিল । তদ্র্শনে মহাঁবল বুকোদর, দেবরাজ যেরূপ 

দাঁনবদলদলন করিয়াছিলেন, তদ্রপ সেই কালরপী বৃক্ষ 
নিক্ষেপ পুর্ববক পঞ্চাধিক শতসংখ্যক উপকীচককে তৎ- 
ক্ষণাঁহ স্ৃত্যুযুখে নিপাতিত করিলেন । অনস্তর রোদনপরা- 
য়ণা দ্রোপদীরে বন্ধনবিঘুক্ত করিয়া, আশ্বাসপ্রদাঁনসহকারে 
কহিলেন, ভীরু ! যাহারা অকুতাপরাধে তোমারে র্লেশ 
প্রদান করে, তাঁহারা এই রূপেই ম্বৃত্যুযুখ নিরীক্ষণ 
করিয়া থাকে । এক্ষণে তোমার আঁর কিছুমাত্র ভয় নাই; 
স্বচ্ছন্দে নগরে প্রবেশ কর । আমিঅন্য পথ দিয়া রন্ধন 

শালায় গমন করিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন,উপকীচকগণ এই রূপে ভীমসেনের 

হস্তে কাঁলকবলে নিপতিত হইয়া, ধরীতল আশ্রয় করিলে, 

, তৎুকালে শ্মশানভূমি ভগ্নপাদপপরিব্যাপ্ত মহাবনের 'শোঁভ। 
ধারণ করিল। অনন্তর পুরবাসী আবাল বৃদ্ধ বনিত1 তথায় 
সমাগত হইয়া, সেই অভ্ভুত কাণ্ড সন্দর্শন পুর্ববক বিস্ময়াবিষ্ট 
হৃদয়ে নিস্তব্ধ হইয়া! রহিল। 

িাররাধিনর। পনি ররর পির রাহি 
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চতুর্বি”শতিতম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনস্তর নাঁগরিকগণ নরপতি 
সমীপে উপনীত হুইয়। কহিল, মহারাজ ! মহাবীর সৃতপুত্র- 
গ্রণ গন্ধর্বব কর্তৃক নিহত হইয়া, অশনিবিপাটিত গিরিশুঙ্গের 
ন্যায় ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন; দৈরিন্ধণাও বন্ধনবিমুক্ত 
হইয়া, গৃহে প্রত্যাগত হইড্তেছে। বোধ হয়, বিরাটরাষ্্ 
অচিরেই বিনষ্ট হইবে । কারণ, সৈরিম্ধী অদামান্যরূপ- 
লাবণ্যসম্পন্ন,গন্ধরর্বগণ মহাবল পরাক্রীস্ত এবং পুরুষের চিন্ত- 

রৃ্ভিও স্বভাবতঃ স্ত্রীংসর্গের অভিলাধিণী। অতএব যথাযথ 
নীতিপ্রয়োগ পুর্ব্বক সৈরিন্ধণীহস্তে সকলের উদ্ধার সাধন 
করুন। 

বিরাট কহিলেন, তোঁমরা এক্ষণে সুতগণের অন্ত্যে্তি 
কার্্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া, এস (পত অনলে রত্ব ও গন্ধদ্রব্য 

সমুদায় প্রদান করিয়া, একত্র সকলের দাহ কর। অন্তর 

তিনি ভয়োদ্িগ্র হৃদয়ে সুদেষ্জারে কহিলেন, প্রিয়ে ! 

সৈরিন্ধী আদিলেই, তাহারে কহিবে, “ হে বরাননে! 
তোমার মঙ্গল হউক; তুমি যেখানে ইচ্ছ। গমন কর। রাজ! 
গন্ধরর্বগণের পরাক্রমে নিতান্ত ভীত হইয়াছেন। কিন্তু গন্ধ- 
বর্ণ তোমারে রক্ষা করেন বলিয়|, তিনি ন্বয়ং তোমারে 

এই কথ! বলিতে সাহসী হইতেছেন না | স্ত্রীলোকের 
বাক্যে কোন দোষ নাই বলিয়াই, আমি তোমারে বলি- 

তেছি। » 
এদিকে দ্রৌপদী সুতগণ হস্তে পরিত্রাণ লাভ, পুর্ববকু, , 

নির্ভয় হৃদয়ে গাত্র ও পরিধানবস্ত্র প্রক্ষালন পূর্বক শীর্দ ল- 
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বিল্রানিত স্থগরালিকার ব্যায় নগরাভিমুখে গমন করিলেন । 
নগরস্থ সমস্ত লোক তাহাকে দর্শনমাত্র গন্ধর্বভয়ে বিভ্রস্ত 
হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল; কেহ কেহ বা নেত্রঘয় 
মুদ্রিত করিয়া রহিল। অনন্তর দ্রৌপদী নগরে প্রবেশ 
পুর্বক ভীমসেনকে মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পাঁকশালায় নিরীক্ষণ 
করিয়া, সাক্কেতিক বাক্যে কহিলেন, যে গন্ধব্বরীজ আমারে 
বিপৎ্পাতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, তাহারে নমস্কার । ভীম- 
সেনও কহিলেন, যাহারা ইতিপুর্বেব ফাহার অন্ুুপরণ ক্রমে 
বিচরণ করিতেছিলেন, এক্ষণে তাহারা তাহার এই বাক্যে 
অঞণী হইয়া, সুখে বিহার করিবেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর দ্রৌপদী নাট্যশালার 
সমীপবর্তিনী হইলে, নৃপতনয়াগণ তাহারে নয়নগোচর 
বিয়া, অজ্জবন সমভিব্যাহারে বহির্গমন পুর্ববক তাঁহার সহিত 
সাক্ষাৎ করিলেন, এবং কহিলেন, সৈরিষ্ধণ ! তুমি শত্রহস্তে 
ন্িতি লাভ পুর্ববক প্রত্যাগত হুইয়াছ, ইহা পরম শৌভা- 
গ্যের বিষয় । যাহার। অকৃন্তাপরাধে তোমার র্লেশসাধনে 

ব্ধান্ হইর়।ছিল, ধৌভাগ্য শতঃ নেই সূতপুত্রগণও বিনক্ট 

হইরাছে। 
বৃহন্নলা! কহিলেন, সৈরিন্ধি।! ভুমি কি রূপে বিপদ্বিঘুক্ত 

উঠতে এবং সুতপুত্রেরাই বা _কিরূপে নিধন লাত. করিল, 
দবিশেধ আরবণার্থ আমার নিতান্ত অভিলাষ হইয়াছে । 

রি কহিলেন, বৃহন্ধলে ! সৈরিন্ধীর দুঃখ শুনিয়া 
তে(মার কি হইবে ? তুমি অন্তঃপুরে স্ুখসচ্ছন্দে বাস করি- 
তেছ; সৈরিন্ধী যে কিরূপ দুঃখে কালযাপন করে, তাহার 
কি জানিবে ? হে কল্যাণি! বোধ হয়, তুমি পরিহাস প্রযু 
সই এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ। 

বৃহমলা কহিলেন, ভদ্রে ! বৃহন্গল। রীবযোনি প্রাপ্ত 
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হইয়া, যে ক্লেশরাঁশি সম করিতেছে, তুমিও তাহা! অবগত 
নহ। আর আমর পরস্পর একত্র বাস করিতেছি । অতএব 

তোমার ছুঃখে কাহার ন। দুঃখ উপস্থিত হইবে ? কিন্তু কেহ 
কাহারও মনের ভাব বুঝিতে £পারে না বলিয়াই, তুমিও 
আমার আন্তরিক দুঃখ অবগত হইতেছ না। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনস্তর দ্রপদনন্দিনী কুমারীগণ 
সমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবেশ পুর্তবক অুদেষ্চীর সন্নি- 
হিত। হইলে, তিনি বিরাটের বাক্যানুমারে কহিলেন, 

সৈরিদ্ধি,! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন ' 
কর; যেহেতু, রাজা গন্ধবর্বগণের পরাভবে নিতান্ত ভীত 
হইয়াছেন। হে কল্যাণি ! তুমি অসামান্য রূপযৌবনসম্পন্না, 
পুরুষদিগের অন্তঃকরণ সতত ভোগবাঁপনাপ্রবণ এবং গন্ধ- 
ব্্ণও নিতান্ত ক্রোধপরায়ণ। অতএব তুমি এখানে 
থাকিতে, আমাদের কোন মনেই ভদ্রস্থৃতা নাই। 

সৈরিহ্ধঈ কহিলেন, ভদ্রে! বাজারে আর ত্রয়োদশ 
দিবস মাত্র অপেক্ষা করিতে হইবে তাহা হইলেই, গন্ধর্বর- 
গণ দিদ্ধমনোরথ হইয়।» আমারে লইন্া যইবেন এবহ 

আঁপনাদেরও প্রিয়ানুষ্ঠঠন করিবেন। ফলত?, অবান্ধব নর- 

পতির যাহাতে পর্ধব।ঙসীন কল্যাঁথসাধন হয়, তাহারা মে 

পক্ষে কৌন অংশেই ক্রটি করিবেন না| 

কীচকবধ পৰ্ৰ সমাপ্ত । 



গোহরণ পর্ধাধ্যায়। 

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে বিশাম্পতে ! এই রূপে কীচক 
ও উপকীচকগণ নিহত হইলে, সমুদয় লোক অত্যাহিত 
চিন্তা করত সাতিশয় শঙ্কিত ও বিস্ময়াপন্ন হইল | বিরাট- 
নগর ও জনপদ সর্বত্রই এই কথার আন্দেলন হইতে লাগিল 

যে, যে পরদারাভিমধী ভুবৃত্তি কীচক শৌর্য্যাদি প্রভাবে মহা- 
রাজ বিরাটের প্রিয়তম সৈন্যাধ্যক্ষ ছিল, এক্ষণে সেই 
পাপা গন্ধর্বগণের দারাতিমর্ষণ করিয়া তাহাদিগের হস্তে 

বিনষ্ট হইয়াছে । 
ইতিপুর্বেব রাজ ছুর্ষ্যোধন পাগুবগণের অন্বেষণার্থ যে 

চর প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা বহু গ্রাম, রাস, ও 
মগরে পাগুবগণকে অন্বেষণ করিয়া, হস্তিনানগরে প্রতিগমন 

পুর্ববক দ্রোণ, কর্ণ, কপ” মহাত্মা ভীক্ম মহারথ ত্রিগর্ত 
ও ভ্রাভৃগণে পরিরৃত সভামধ্যে আসীন মহারাজ ছুর্য্যোধন 
সমীপে উপস্থিত হইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাগিল, 

“মহারাজ! আমর! পরম যত্বর সহকারে পাগ্ডবগণের অন্বেষ- 

পার্থ লতাগুল্সসমাকীর্ণ নানান্রমসমাকুল, স্থগব্যালনিষে- 
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বিত ভীষণ অরণ্য ; গিরিশিখর, হুর্গ” নাঁনা জনপদ, শক্র- 
কটক এবং জনাকীর্ণ দেশ সকল তন্ন তন্ন করিয়৷ অনুসন্ধান 
করিলাম; কিন্তু হে নরসভ্তম! পাগুবগণ যে কোন্ পথে 

কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহার কিছুই সন্ধান পাইলাম 
না। হে রাঁজন্! একদা আমরা পাণ্ডবগণের সারঘিদিগকে 
শূন্য রথ লইয়া, দ্বারবতীনগরীতে গমন করিতে দেখিয়া, 
তাঁহাদিগের অনুগমন করিলাম, কিন্তু তাহাতে কৃষ্ণা, বা 

মহাব্রত পাগডবগণ কাহারও অনুসন্ধান পাইলাম না। ফলতঃ, 

উহার! যে কোথায় গমন করিয়াছেন, কি কর্তন করিতেছেন, ' 

কিছুই অবগত হইতে পারিলাম না। বোধ হয়, তাহারা এক 
বাঁরেই বিনষ্ট হইয়াছেন, অতএব আপনিই অদ্যাবধি আমা- 

দিগের শাসন করুন। অথবা আমর] পুনরায় পাগুবগণের 

অন্বেষণ করিব। হে রাজন! আপনাকে একটা প্রিয়নংবাঁদ 

প্রদান করিতেছি, শ্রবণ করুন | যাঁহাঁর বলগ্রভাঁবে ব্রিগর্তগণ 

নিহত হইরাছে,সেই মশ্ুসারাঁজনারথি কীচক ও তাহার ভ্রাতৃ- 

গণ রজনীযোগে অদৃশ্যমীন গন্ধবর্ধগণ কর্তৃক নিহত হইয়া» 
পতিত রহিয়াছে; এক্ষণে আপনি এই প্রিয় সংবাঁদ, শত্র- 
গণের পরাঁভব ও আমাদিগের কার্ধ্য সমুদায় পর্যালোচনা 

পুর্ববক অনন্তরকর্তব্য কন্ম্ে মনোনিবেশ করুন। 

ষড়বিংশতিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন,মহারাঁজ! রাজ! ছুর্য্যোধন চরগণের 

বাঁক্য শ্রবণ করত ক্ষণকাল মৌনভাবে থাকিয়া সভী নদগণকে”” 

কহিতে লাগিলেন, কার্যের গতি অতি ছুর্তেয়, অতএব 



রি মহাভারত । 

হে সভাসদ্গণ ! সেই পাঁওবের1 কোথায় গমন করিয়াছে, 
তোঁমরা সকলে অনুধাবন করিয়া দেখ। এই তাহাদের 
অজ্ঞাত বাসের বগ্সর, ইহারও অধিকাংশ গত হইয়াছে ; 
অল্পমাত্র অবশিষ্ট আছে । এই অল্লাবশিষ্ট সময় অতিক্রান্ত 
হইলেই সেই নত্যব্রতপরায়ণ পাঁগুবগণ প্রতিজ্ঞাপ।শ হইতে 

বিযুক্ত হইয়া, প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, মহাভূজঙ্গের ন্যায় 
রোষাবেশে কৌরবগণকে আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই! 
তএব সত্বরে এমন কোন প্রতীকাঁরের চেষ্টা কর যাহাঁতে 

' সেই কাঁলজ্ঞ পাওবগণ পুনরায় অরণ্যে গমন করে ; এব 
আমারও এই রাজ্য চিরকাঁলের নিমিত্ত অক্ষয়, নির্ঘন্ব ও 
নিঃদপত্র হয়। 

অনন্তর কর্ণ কহিলেন, হে ভারত! আর কতকগুলি 
ধৃত কার্ধ্যকুশল বিনীত চর প্রচ্ছন্ন বেশে স্ুদগ্দ্ধ জনপদ; 
গোটা, সিগণনিষেবিত রমণীয় স্থান, প্রত্যেক তীর্থ ও বিবিধ 
আঁকরে পাগুবগণকে অন্বেষণ করুক । এবং যাহারা পাওব- 

গণকে বিশেষ রূপে অবগত আছে, তাঁহারা, অত্যন্ত গুটভাবে 

নদী, কু, তীর্ঘ, গ্রাম, নগর, রমণীয় আশ্রম ও পর্ববত এবং 
গুহা প্রভৃতিতে সেই ছন্মবেশধারী পাঁগুবগণের সন্ধান 
করুক । 

তখন পাপাশয় ভুরাত্সা ভুঃশান জ্যে্ঠ ভ্রাতাকে 
সন্দোধন করিয়া কহিল, মহাঁরাঁজ ! চরগণের মধ্যে যাহার! 

আমাদের বিশ্বাভাজন, তাহারা স্ব স্ব প্রাপ্য পুরস্কার গ্রহণ 
পুর্ববক পুনরায় পাগুবগণের অনুসন্ধানার্থ প্রস্থান করুক ।আর 
কর্ণ যাহা কহিলেন, ইহ! আমাদিগেরও অভিমত । অন্যান্য 
চরগণ সেই সেই প্রদেশে গমন পুর্ববক তাহাদিগের বান ও 
কর্ন প্রভৃতি সমুদয় বৃভাঁন্ত অবগত হউক। হয়, তাহার! 
মত্যন্ত গুপ্তভাবে বান করিতেছে; ন। হয়, নঘুদ্রপারে গমন 
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করিয়াছে, অথবা মহাঁরণ্যে ভীষণ শ্বাপদগণ কর্তৃক ভক্ষিত 
হইয়াছে; কিৎবা বিষম অবস্থায় পতিত হইয়া, প্রাণ পরি- 

ত্যাগ করিয়াছে ।অতএব হে কুরুনন্দন ! আপনি অব্যাকুলিত 
চিত্তে উদ্লাহসহকা!রে স্বীয় কর্তব্য কর্ম করুন! 

সপ্তলি”শভিতন্ন অধ্যায় । 

অনন্তর তন্বার্থদশাঁ মহাঁবীর্ষ্যশালী দ্রোণাচার্যয কহিলেন, 
পাগুবগণ শুর, কৃতবিদ্য, বুদ্ধিমান্ঃ জিতেক্ডিয়, ধন্জ্ঞ এবং 
কতজ্ঞ। অতএব তাদৃশ মহাজআ্সাগণ কখন বিনাশ বা পরাভৰ 
প্রাপ্ত হইবেন না। পাগুবজ্যেষ্ঠ ফুধিঠির নীতি, ধর্ম এবং 
অর্থতত্্জ্ত। অন্যান্য পাঁওবগণ ভাহার প্রতি পিতার ন্যায় 
ভক্ত প্রদর্শন করির। থাকেন । তিনিও তাহাদিগের প্রতি 
সাতিশয় স্সেহ প্রকাশ করেন; স্মুতরাধং সেই আসা 

ধারণ নীতিবিশারদ বুধিষ্ির তাদৃশ বশম্বদ বিনয়াবসত ভরাতু- 
গণের মঙ্গলের নিমিভ কেনই বা যত্র না করিবেন। আমি 
জ্ঞাননেত্রে নিরীক্ষণ করিতেছি যে, পাগুবগণ কদাঢচি বিনক্ট 

হন নাই; তীহাঁর! কেবল প্রযত্বসহকারে আগামী শুভক।লের 

নিমিন্ প্রতীক্ষা করিতেছেন । অতএৰ ডাহাদিগের প্রতি- 
জ্ঞাত সমর অতিক্রান্ত না হইতে হইছেই যাহা বর্তব্য হয়, 
করুন। এক্ষণে পাগুবগণের বাসস্থান অনুনন্ধন করাই 
কর্তব্য; কিন্তু সেই তপঃএভাবযম্পন পাপরাহত দৃঢ় ব্রত 
শৌর্যশালী জুজ্রের ছুদ্ধর্ব তেজোরাশি যুধিতির স্বভাবতঃ 
বিশুদ্ধাত্মা এবং সত্যপরায়ণ ; অতএব সামান্য লোকে চাহ 
দের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইবে না। যে সকল ত্রাক্মণচর 

১১ 
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দিদ্ধ এবং পাঁওবদিগকে অবগত আছেন, তাহারা'ই পুনরায় 
তাহাদিগের অন্বেষণার্থ গমন করুন। 

৭:24 

অঙ্টাবি*শতিতম অধ্যায় । 

ৰৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রোঁণাচার্য্যের বাক্য 

' শেষ হইলে, দেশ রে দর্বধন্মতত্ববিৎ ভরতকুলপিতা" 
মহ শান্তন্বনন্দন ভাক্ষম তাহার বাকোর প্রশংসা! করত কহিতে 
লাগিলেন, হে কৌন্পবগণ 4 এই সর্ববার্থতত্ববিৎ ড্রেণমহাঁশয় 
পাগুবগণের ব্ষিয়ে যাহা কহিলেন, তাহা ধর্মমঙ্গত, সাঁধু- 
ফল্যাত ও আদরণায ; রর অনন্দিগ্ধ চিন্তে ইহার বাক্যে 

অনুমোদন করিতেছি মে,সেই সর্বন্ুলক্ষণসম্পন্ন সাধুর তপরা” 
ঘণ সদাচাঁবসমন্থিত বদ্ধমনাবলম্বী পাগুবগণ সকলেই বীর- 
রুষ মহাঁক্মা, মহাবনপরাক্রান্ত, ক্ষত্রধর্্মনিষ্ঠ এবৎ কেশবান্ু- 

১ সুতরাং তাহারা কোন ক্রমেই অবসম হইবার যোগ্য 
নহেন । বোধ হয়, ফময়পালনাভিজ্ঞ পাঞ্বগণ ধন্মগ্রভাবে ও 
্ী য় বাহুবলে পরিরক্ষিত হইরা, সাধুগণের ভারবহন পুর্ববক 
অজ্ঞ।তবাসে থাকিয়া, প্রতিজ্ঞ।ত সময় পালন করিতেছেন; 
ঝদীচ বিনষ্ট হন নাই। ছে ভারত! আমি পাওবদিগের 
অন্বেষণার্ঘ যাহ! কহিতেছি, অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। স্ুনশী- 
তিজ্ঞ ব্যক্তিরা যে সকল নীতি প্রয়োগ করিয়! থ!কেন, তাহ! 
অতি ছ্রবগাহ,আন্যে অনায়াসে বোধগম্য করিতে পারে না। 
পাণবগণের বিবয়ে নম্যক্ বুদ্ধিপরিচালন পুর্ববক যাহ! আমা- 

»“দিগ্র.যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে,আমি তাহাই বলি- 
তেছি; তোমার অনিষ্ট বা ষুধিষ্ঠিরের মঙ্গলমাধনের নিমিত্ত 

দর $9| | 
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বলিতেছি নাঁ। ফলতঃ, বৃদ্ধদিগের অনুশাসনবশংবদ সত্য- 
পরায়ণ ধর্্মশীল ব্যক্তি সভামধ্যে যথার্থ কথাই বলি- 
বেন । অতএব অন্যান্য ব্যক্তিগণ এই ত্রয়োদশ বর্ষে ধর্ম 
রাজের যেরূপ নিবাস স্থির করিতেছেন, আমি তাহ! 
স্বীকার করি না। হে তাত! যুধিষ্ঠির যে নগর বা! জনপদে 
বাম করিবেন, তত্রত্য রাঁজাদিগের কোনপ্রকাঁর অমঙ্গল 

ঘটিবে না। রাজ! যুধিষির যেখানে বাস করিবেন, তথাঁকার 
লোক সকল দাঁনশোণ্ড, প্রিয়বাদী, বিনীত, লজ্জাশীল, 
জিতেক্ডিয়, সত্যপরায়ণ, ন্ুুস্থকাঁয়, জক্তপ্টচিত্ত, বিশুদ্ব- 
স্বভাব, কর্ম্মকুশল এবং স্বধর্ম্মীনুরক্ত হইবে ; কদচি অদুয়াপর 
বশ,পরপ্রীকাঁতর,অভিমানী বা! মাঁসর্ধ্যযুক্ত হইবে না। তথায় 
অনবরত বেদধ্বনি উচ্চরিত এবং পুর্ণহোম ও ভূরিদক্ষিণ বিবিধ 
ঘজ্ঞ সতত অনুষ্ঠিত হইবে; পর্জন্য যথাসময়ে প্র বারি 
বর্ষণ করিবেন, বন্ুন্গরা শস্যপুর্ণ। ও নিরাতস্কা হইবেন, ধান; 
সকল কলবান্, ফল সমুদয় সরস, মাল্য সুগন্ধ, বাক্য মকল 

শুতশব্দবিশিষ্ট এব সমীরণ সাতিশয় সুখস্পর্শ হইবে ; 
কেহ কাহারও প্রতিকুলতাচরণ করিবে ন।, ভয়ের লেশমাত্ত 
থাকিবে না; গোঁপমস্ত সবল এবৎ তাহাদের সংখ্যা! বৃদ্ধি হইবে; 

গোরস সখুদায় অতি স্ুরস ও স্বাস্থ্যকর হইবে,ভক্ষ্য ও পের 
ব্য সমুদয় সুর ও হিতকারী, শব্দ, রূপ, রস ও গন্ধ স্ব, 
গুণবুক্ত এবং সকল বস্তই প্রিয়দর্শন হইবে। তত্রত্য দ্বিজাভি- 
গণ নিরম্তর ধর্্ানুষ্ঠানে অনুরক্ত থাকিবেন। মানবগণ পরম্পর 
প্রণয়যুক্ত, সদ সন্তষ্টচিত্ত, বিশুদ্ধচরিত্র, অকালম্বত্যুরহিত, 

দেৰতা ও অতিথিপুজায় সতত অনুরক্ত, দাঁতা, শুভপ্রিয়, 
মহোৎসাহসম্পন্ন, স্বধন্্মপরায়ণ, অশুভদ্বেষী, নিত্যযাঁগশীল, 
মিথ্যাবাক্যপরিত্যাগী, পরম মঙ্গলনম্পন্ন, শুভাভিলাষী ১এবং»: 

পরোপকারব্রতপালনে সতন্ত সমুদসুক হইবে। হে তাঁত! 
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যাহাতে সত্য, ধৃতি, দান, পরম শান্তি, ক্ষমা, হী, প্র, কীর্তি, 
মহাঁনুভাঁবতাঁ, দর। ও সাঁরল্য নিত্য প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই 
ধীমান্ মহাঁত্স। যুধিঠিরকে দ্বিজাতিগণও জানিতে অসমর্থ; 
সুতরাং সামান্য মনুষ্য কি প্রকারে তাহাকে জানিতে পারিবে? 

অতএব হে রাজন! যে সমস্ত গুণশালী স্থানের উল্লেখ করি- 
লাঁম,ধীমান্ ধন্মরাঁজ যুধিষ্ঠির প্রচ্ছন্ন বেশে সেই স্থানে বাঁস ও 
বিচরণ করিতেছেন, আমি এইমাত্র বলিতে পারি, ইহ ভিন্ন 
অন্যপ্রকাঁর বলিতে আমার উৎসাহ হয় না। হে কৌরব! 
এস্সণে যুধিতিরের অজ্জাতবাবিষয়ে যাহা! কহিলাম, ইহাতে 
যদি তোমার শ্রদ্ধা হয়, তবে সম্যক বিবেচন! পুর্ব্ক যাহা! 
হিতকর বিবেচনা হয়, তাহা অবিলন্বেই সম্পাদন কর! 

একি ০ সপ ইক ি এ সভস্্আন-য 

উনত্রি”শ অধণায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ভতদনন্তর শরদ্বততনয় কৃপাচার্যঃ 
কহিতে লাগিলেন, হে তাত! কুরুপিতামহ বিচক্ষণ ভীন্্ 
পাওবদিগের বিষয়ে যাহা কহিলেন, তাহা যুক্তিযুক্ত, ধর্ম্মার্থ- 
নঙ্গত, মনোরম এবং হেতুসমন্বিত। আমিও ভীম্মের ন্যায় 
কিছু বলিতেছি, আ্রবণ কর। এক্ষণে পাণ্তবগণের প্রচ্ছন্ন 
গতি ও বাসস্থান নির্ণর করা যেমন অবশ্য কর্তব্য, সেই- 
রূপ নীতি বিধান পুর্ববক হিতচিস্ত। করাও সর্ধরবতোভাবে 
কর্তব্য। হেতাত! সময়বিশারদ পাগবগণের কথা দ্বরে 
থাকুক, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সামান্য শক্রকেও কখন অবজ্ঞা! 
করেন মা । সেই মহাত্ৰা পাগ্ডবগণ এক্ষণে প্রচ্ছন্ন ভাবে কাল 

ন্দেপ করিতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের উদয়কালও সমুপাস্থত 
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হইয়াছে, সন্দেহ নাই । মহা তআ্বা মহ্াবল অমিততেজ। পাঁগুব- 
গণ প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত হইলেই, মহোশ্সাহসহকারে 
সমাগত হইবেন, সংশয় নাই; সুতরাং যাহাতে সেই সময 
তাহাঁদিগের সহিত সন্ধি করা যাইতে পারে, কোৌঁষবৃদ্ধি) 
বলবৃদ্ধি ও নীতিবিধান দ্বারা তাহার উপায় বিধান কর! 
অবশ্য কর্তব্য । হে বস! আমার এই বিবেচন! হয়, তুমি 
মিত্রগণ ও বলবন্ সৈন্যগণ দ্বারা আঁপনাঁর বল বিবেচন! কর । 
হে ভারত! উত্তম, মধ্যম ও অধম সকলপ্রকাঁর সৈন্য- 
গণ আপনর বশীভূত আছে কি না, শাহী আুচাঁরু রূপে অব- 
গত হইয়া, পরে অরাতিগণের সহিত সন্ধিবন্ধন অথব। শর 
সন্ধান যাহ! বিহিত হয়,করিতে পারিবে | সাম,দাঁন ভেদ,দও 

এবং কর গ্রহণ পুর্ববক ন্যাধ্য রূপে আক্রমণ দ্বারা] বিপক্ষদি- 
গকে, সান্তবনাবাঁদ দ্বার! মিত্রবর্গকে এবং সাদর সম্ভাবণ ও 

আঁশ্বাসপ্রদাঁন দ্বারা সৈন্যগণকে বশীভূত কর। এই রূপে 
কোষ এবং বলের সমুদ্ধি সম্পাদন করিতে পারিলে, অচিরেই 

সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। হে নররাজ ! তুমি 
কোষ ও বল দ্বার! সম্বদ্ধিসম্পন্ন হইলে, হীনবল পাগুবেরাই 
হউক, আর অন্য কোন বলবান্ শক্রুই হউক, সকলের 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। ফলত ধন্মানুপারে এই 
সমন্ত ব্যাপার অনুষ্ঠান করিলেই যথ।সময়ে চিরন্থুখে অধি 
কাঁর লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। 
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ত্রি”শ অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! পুর্বে ছুরাত্মা কীচক 
মণ্স্য ও শাল্বেরগণ সমভিব্যাহাঁরে ত্রিগর্ভতারধিপতি শ্ু- 
শর্াকে সবান্ধবে বারংবার পরাজয় করিয়াছিল। এক্ষণে 

তিনি উপযুক্ত অবপর পাইয়! কর্ণের প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্ব্বক 
দুর্্যোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে মহাঁরাঁজ! রা 
কীচকের সাহায্যে পুনঃ পুনঃ আমার রাজ্য আক্রমণ পুর্ববক 
পরাজয় করিয়াছেন; কিন্তু সেই পাপা! ক্র রা ১ 
গন্ধর্বব হস্তে নিহত হইয়াছে, সুতরাঁৎ এক্ষণে সু 
হতদর্প, নিরাশ্রয় এবং উৎ্পাহশুন্য হইয়াছেন, সন্দেহ নাই 
অতএব যদি আঁপনার, লৌরবগণের এবং মহান রা 
অভিরুচি হয়, তবে মৎ্স্যদেশ আক্রমণে যাত্রা করা কর্তব্য । 
হে বিশাম্পতে ! আমরা কৌরব ও ত্রিগর্ভগণের সহিত 
বহুরত্রসমাকুল মৎ্স্যরাঁজ্যে গমন করিয়া, বল পুর্ববক সখুং 
দ'ঘু রাঁ্র নিপীড়ন করত বিভাগক্রমে বিবিধ রত্ব, ধন এবহ 
গে! সমুদাঁয় হরণ ও ন্যাঁয়ানুসাঁরে বিরাটরাঁজকে বশীভূত 

করিব । তাহাতে আপনারও বলবৃদ্ধি হইবে, সন্দেহ নাঁই। 
কর্ণ সুশন্মার বাক্য শ্রবণ করত ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, 

মহারাজ! ন্ুশন্মা আমাদিগের প্রাপ্তকালোচিত হিত 
বাক্যই কহিয়াছেন। অতএব বিভাগ ক্রমে বরূখিনী সমভি- 
ব্যাহারে সত্বর প্রস্থান করা কর্তব্য । প্রাজ্ঞতম কুরুর্দ্ধ পিতা- 
মহ, দ্রেণাচাধ্য, কপাচাধ্য ও আপনি যেপ্রকার মন্ত্রণ। 

গ্রদান্ন ফরিবেন, তদনুসারে যাত্রা করা যাইবে । হে যহী- 
পতে! আশ মহস্যরাজ্য আক্রমণ করিতে যাত্রা করা 
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কর্তব্য । অর্থবিহীন বলহীন পৌরুষহীন পাঁগুবগণের অশ্বে- 
ষণে প্রয়োজন কি? তাহারা চিরকালের মত পলায়ন অথবা 

শমনভবনে গমন করিয়াছে । অতএব আমর! নিরুদেগ চিত্তে 
বিরাটনগরে গমন পুর্ববকক গে। সমুদয় ও বিবিধ রত্রজাত 
হরণ করিব | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন,তখন নৃপতি ছুর্য্যোধন কর্ণের বাঁক্য 
গ্রহণ পুর্ব্বক স্বীয় অনুজ ছুঃশীসনকে আদেশ করিলেন, ' 
« তোমরা রুদ্ধগণের সহিত পরামর্শ করিয়া, শীক্ষ সৈন্য 
যোজন! কর। মহাঁরথ স্ুশর্ম্া। স্বীয় বল, বাহন ও ত্রিগর্তের' 
সহিত অগ্রে বিরাটরাজে; গমন পুর্ব্বক গোপগণকে দুরীকৃত 
করিয়া, প্রচুর ধন ও গে. সমস্ত গ্রহণ করুন। আমর দিব- 
সাম্তরে সৈন্যগণের মহিত মৎ্স্যরাজ্যে গমন করিব। 

অনন্তর সুশর্্মা কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমী তিথিতে অগ্নিকোণা- 
ভিমুখে ঘাত্রা করিয়া, মণ্স্যরাজ্যে প্রবেশ পুর্বক তদীয় 
গোঁধন সমস্ত হরণ করিতে লাগিলেন। পরদিন অষ্টমী 
তিথিতে কৌরবগণও সৈন্যগ্নণের সহিত তথায় গমন পুর্ববক 
সহজ সহজ্র গোধন আক্রমণ করিলেন । 

সস লা সস আনা 

একত্রি"শ অধ্যায়? 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, মহারাজ! এদিকে অমিততেজা 
প্রচ্ছন্ববেশধারী মহাত্া পাগুবগণ মহাঁরাঁজ বিরাটের কার্ষেযে 
নিষুক্ত হইয়!, তদীয় রাজধানীতে বাস করত অজ্ঞাতবাসের 
প্রতিজ্ঞাত সময় সম্যক্ রূপে অতিবাহিত করিলেন। * কীচক 
বিন হইলে, পরবীরহা মৎদ্যরাজ কুস্তীপুন্রপ্নণের সাঁতি- 
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শয় ভরস1 করিতেন ।হে ভারত ! এক্ষণে সেই ত্রয়োদশ বধাঁব- 
সানে ত্রিগর্তপতি সুশন্ম্মা বলপুর্ববক তাহার বহুল গোধন হরণ 
করিলেন! তখন গ্োপথণ রাঁজভবনে প্রবেশ করিয়া দেখিল, 
মহাপ্রভাবসম্পন্ন মৎ্স্যরাজ শৌধ্যশালী যোদ্ধ বর্গ, মন্ত্িসমূহ 
এব নরশ্রেষ্ঠ পাঁগুবগণে পরিরৃত হইয়া, সিংহাসনে উপ- 
বিষ রহিয়াছেন। গোঁরক্ষকগণ সেই সভাসীন রাট্রবর্ধন 
মহারাজ বিরাটের সন্পিহিত হইয়া, প্রণাম পুর্র্বক কহিল, হে 
রাজন! ত্রিগর্তেরা! আঁমাঁদিগকে পরাজিত করিয়া, আপনার 

“অসংখ্য গোঁধন হরণ করিতেছে; অতএব যাহাতে পশুকুল 

দৃষ্টিপথের বহিভূতি না হয়, শীগ্র তাহার উপায় বিধান 
করুন। 

রাঁজা গোঁপবাক্য শ্রবণ করিবামাত্র হস্তী, অশ্ব রথ ও 
সমাকুল, পদাতি ও ধ্বজসমূহ সক্কীর্ণ মৎ্স্যমেনা ফোজন! 
করিতে লাখিলেন। তখন রাজ! ও রাঁজপুত্রগণ বিভাগ 
ক্রমে শুরোচিত কব্চ সমস্ত পরিধান করিতে লাগিলেন! 
মণ্ডস্যরাজের প্রিয়তম ভ্রাতা শতানীক বজ্ততুল্য লৌহগর্ড 
কাঞ্চনময় কবচ ধারণ করিলেন। ও তীহাঁর অনুজ মদি- 

রাঁক্ষ সর্বান্ত্রপ্রতিঘাঁতসহ সুবর্ণপত্রাচ্ছাদিত অুদৃঢ় বর্ে 
সুশোভিত হইলেন। মৎ্স্যরাজ শত সূর্ধ্যঘম আবর্তশত 
শোভিত, শত শত নেত্র সদৃশ হীরকসমুহ পরিরৃত, কুর্ডেদ্য 
বর্ম পরিধান করিলেন। সূর্ধ্যদত্ত সূর্য্যের প্রভাবিশিষ্ট শত 
শত নীলোৎপলে স্থুশোভিত, ক্ুবর্ণপৃষ্ঠ কবচ পরিধান 
করিলেন। বিরাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র শঙ্ব লৌহগর্ড সুদৃঢ় শত- 

নেত্রযুক্ত শ্বেতবর্ণ বর্ম ধারণ করিলেন। এই রূপে সেই 
দেবরূপী শত শত মহাঁরথ যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত স্ীয় স্বীয় 

'গাত্রাভিরণ ধারণ পূর্বক শোভনশিল্পলমন্থিত শুভ্রবর্ণ বৃহ- 
দাঁকাঁর - রথসসুহে কাঞ্চনময়বর্ধ্মচ্ছাদিত নশ্বগণ সংযোজিত 
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করিলেন । মৎ্স্যরাঁজ চন্দ্রদূর্য্যঘমিভ হিরগায় দিব্য রথে মহাঁ- 
প্রভাশীলী ধ্বজ পতাকা সমস্ত সমুচ্ছিংত করিয়া দিলেন এবং 
শৌর্ধ্যশালী অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণও নিজ নিজ রথে স্ুুবর্ণমিত 
নানাবিধ ধবজ সমস্ত সংযোজিত করিতে লাগিলেন । 

অনম্তর মৎ্স্যরাজ অনুজ শতাঁনীককে সম্বোধন পৃর্ব্বক 
কহিলেন, ভ্রাতঃ! বোধ হয়, কঙ্ক, বল্পব, তন্ত্রিপাল ও 
দামগ্রন্থি ইহীরাঁও যুদ্ধ করিতে সমর্থ ; অতএব তুমি 
ইহাদ্িগকে ধ্বজপতাকাসম্পন্গ রথ ও বিবিধ আরুধ প্রদান 
কর। ইহীরাও আমাদিগের ন্যায় বিচিত্র, সুদৃঢ়, আুখসেব্য" 
বন্দ সমুদয় পরিধান করুন। শতানীক রাজার এই বাক্য 
শ্রবণমাত্র পাণবগণকে রথ প্রদানের আদেশ প্রদান করিলেন। 

রাঁজভক্তিপম্পন্ন সৃতগণ তৎক্ষণাৎ হৃষ্টচিন্ত হইয়া, নরদেৰ 
নির্দিষ্ট রথ সমস্ত সুসভ্দিত করিল। তখন শক্রকুলদলন- 
কারী যুদ্ধবিশারদ অমীমতেজস্ী প্রচ্ছনব্ূপী কুরুকুলা গ্রগণ্য 
পাঁগুবেরা ভ্রাতৃচতুষ্টয়ে মিলিত হইয়1, নরপতির আদেশানু- 
সারে রখারোহণ পুর্ববক হৃষ্টচিন্তে অনুগামী হইলেন। সহস্র 
সহজ ন্ুুশিক্ষিত যষ্টিবর্ষবয়স্ক ভীষণাঁকার মত্তমাতঙ্গ সকল 
শৈলনিচয়ের ন্যায় ক্রমে ক্রমে রাজার পশ্চাৎ গমন করিতে 
লাগিল। সমরবিশারদ উত্সাহশীল প্রধান প্রধান মহস্যগণ 
মণ্ডস্যরাজের অনুগমন করিবার নিমিত্ত অষ্ট সহআ্র রথ, সহজ 
হস্তী ও ষষ্টি সহস্র অশ্ব লইয়া, নির্গত হইলেন। হে ভারত! 
তৎ্কালে গোধনসংরক্ষণে গ্রন্থি ত,হস্ত্যশ্বরথসন্কুল, যোদ্ধ বর্গ 

পরির্ত গোস্থানগামী বিরাটসৈন্য সকল পরম শোভা 
ধারণ করিল । 

১২. 
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ঘাত্রি”শত্বম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! যহাবল পরাক্রাস্ত 
মণ্স্যসৈন্যগণ নগর হইতে নির্গত হইয়া, ব্যুহ রচনা পূর্বক 
অপরাহ্রসময়ে গোঁধনাপহারী ত্রিগর্তদিগকে আক্রমণ করি- 
লেন। যুদ্ধছুর্মদ ভ্রিগর্ত ও মত্স্যগণ গোঁধন গ্রহণাঁভিলাষে 

'ক্রোধাবিষ্ট হইয়1,পরম্পর তর্জদনগর্জন করত ঘোর সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইল। উভয়পক্ষীয় যুদ্ধবিশারদ প্রধান প্রধান সৈনিক 
পুরুষগণ মত্তমাতঙ্গোপরি আরূঢ় হইয়া, স্ুুতীক্ষ অন্কুশাধাত 
দ্বারা তাহাদিগকে প্রবল বেগে সঞ্চালিত করত বিপক্ষ সৈন্য- 
গণের অভিমুখে প্রধাবিত হইল। 

হে ভারত ! প্রভাকর অস্তাচল গমন করিলে, উভয়পক্ষীয় 
চতুরঙ্গিণী সেনাগণ পরস্পর হুননমানসে যমরাজ্যবিব- 
ধ্ধন, লোমাঁঞ্চকর, দেবাতুর সদৃশ খোর সমরে প্রবৃত্ত 
হইল। সৈন্যগণের পরস্পর আক্রমণে পদাহত পার্থিৰ- 
রেণু সমুখিত হইয়া,চতুর্দিক্ অন্ধকারময় করিল। পক্ষিগণ 
ধূলিপটলে রুদ্ধদৃষ্ট হইয়া, ভূতলে নিপতিত হইতে 

লাগিল। শরজালবর্ষণে সূর্য্যমণ্ডল আচ্ছন্ন হইল'। সেই 
সময় বোধ হইতে লাগিল, যেন নভোমগুল খদ্যোতমালাঁয় 
বিভৃষিত হইয়াছে ; ধনুর্ধরগণ দক্ষিণে ও বামভাগে স্মুবর্ণ- 
মণ্ডিত কোঁদণ্ড সমস্ত পরম্পর সঙ্ঘট্রন করিতে লাগিল । 
রথী রথীর সহিত, পদাতি পদাতির সহিত, অশ্বারোহী অশ্বা- 
রোহীর সহিত, এবং গজাঁরোহী গজারোহীর সহিত পরস্পর 
গ্রামে প্রবৃত্ত হইল। হে রাজন! মহাবল পরাক্রাস্ত বীর- 

গণ ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া, ,অপি, কুঠার, লৌহলগড়, 



বিরাটপর্থ। ৯১ 
শক্তি, তোমর ও গদ। প্রভৃতি অশেষ প্রহরণ দ্বার! সাধ্যানু- 
সারে পরস্পরকে আঘাত করিতে লাগিল। উভয় পক্ষই 
তুল্যবল,স্ৃতরাং কেহ কাহাকে পরাগ্মখ করিতে সমর্থ হইল 
না। পৃথিবী আহত সৈন্যগণের ছিন্ন অঙ্গ দ্বার! পরম শোভ। 
ধারণ করিলেন । কোথাও ওষ্ঠ, কোথাও নাসিক ও কোথাও 
বা কেশবিহীন কুণডলশোভিত মন্তকসমূহ ছিন্নভির্ম হইয়া, 
ধরাঁতলে নিপতিত ও ধুলিধুষরিত হইতে লাগিল। শাল- 
ক্ৃন্ধের ন্যায় শরীর সকল নিশিত শরপ্রহারে খণ্ড খণ্ড হইয়া, 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। তাহাদের করিকরসদৃশ, 
চন্দনচর্চিত বাহু দ্বারা সমরভূমির অনির্ববচনীয় শোভা হইল 
এবং শোণিতপ্রবাহে ভূমগুলন্থ ধূলি সমুদয় কর্দমময় হুইয় 
উঠিল। 

এই রূপে ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইলে, অনেকেই 
মুচ্ছণপন্ন হইতে লাগিল। রুধিরমাংসলোলুপ গগনবিহারী 
গৃধগণ যোদ্ধবর্গের অনবরত শরবর্ষণ দ্বারা গতিরহিত এবং 
রুদ্ধনৃষ্টি হইয়াও শবসমুহের উপরিভাগে উপবেশন করিতে 
লাগিল। পরস্পর বিনাশোদ্যত রণছুম্ম্দ বীরপুরষগণ পরস্পর 
পরস্পরকে আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইল; কিন্ত কেহ কাহাকে 
পরাজ্ম,খ করিতে পারিল না। 
মার শতানীক একশত ও বিশালাক্ষ চারিশত সৈন্য 

বিনাশ করিয়া, বিপক্ষীয় রথ লক্ষ্য করত মহতী ত্রিগর্তসেন। 
মধ্যে পবেশ করিলেন। এবং বাহুবলে তাহাদের কেশা- 

কর্ষণ ও রথ আক্রমণ পুর্ববক ঘোর সংগ্রাম করিতে লাগি- 
লেন। মণ্দ্যরাজ সূর্য্যদত্তকে অগ্রে ও মদিরাক্ষকে পশ্চাতে 
লইয়1, বিপক্ষপক্ষীয় পঞ্চশত রখী, পঞ্চ মহারথ ও অফ্ট- 
শত অশ্ব নিহত করিয়া, রণভূমির চতুর্দিকে পরিভ্রমণ পুর্ববকু 
সুবর্ণরথারঢ লুশর্দীকে আক্রমণ করিলেন । তখন সেই 



৯২. মহাভ'রত। 

মহাবল পরাক্রমশালী বারঘয় পরস্পর স্পর্ধা পূর্বক গোষ্ঠ- 
শ্ছিত বৃষভযুগলের শোভা ধারণ করিলেন। 

তদনস্তর সমরবিশারদ ত্রিগর্তরাজ সুশশ্া মণ্ুস্যরাজকে 
আহ্বান করত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার বর্ষাকা- 
লীন ঘনঘটার ন্যায় তর্ভন গর্জন করত অবিরল ধারায় শর 
বর্ষণ এবং শক্তি অনি প্রভৃতি প্রহরণ সমস্ত নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর মৎ্স্যরাজ স্ুশন্মীকে দশ বাণে ও তদীয় 
অশ্বচতুন্টয়কে পঞ্চ পঞ্চ বাণে বিদ্ধ করিলেন । সর্ববাস্ত্রবেত্তা 
রণবিশারদ স্ুশন্্াও বিরাট ভূপতির প্রতি নিশিত পঞ্চশত 
শর নিক্ষেপ করিলেন। হে রাজন্! এই রূপে ভূপতিদ্বয়ের 

এরূপ ভয়ঙ্কর সংগ্রাম হইতে লাগিল যে, তৎ্কাঁলে উভয়- 
পক্ষীয় সৈন্যগণের পদোন্ভুত ধূলিপটলে চতুর্দিকৃ আচ্ছন্ন 
হইলে, কে কোথায় রহিল, পরস্পর তাহার কিছুই জানিতে 

পারিল না। 

ত্রয়ক্ত্রিশত্তম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! এই রূপে মেদিনীমণ্ল 
ধুলিপটল ও প্রগাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইলে, সৈন্যগণ 
মুহুর্তকাল সংগ্রাম রহিত করিয়া, বিশ্রাম করিতে লাগিল। 
কিয় ক্ষণ পরে ভগবান্ রজনীনায়ক সমস্ত অন্ধকার তিরো- 
হিত করত সমুদিত হইলেন। তখন ক্ষত্রিযণ আলোক 
লাভ করিয়1, পুনরায় ঘোরতর সংগ্রামে প্রকৃন্ত হইলেন, 

-কেন্তু,ধুলিপটলে পুনর্ববার দিগ্রগুল আচ্ছন্ন হইলে, আর কে 
কাঁহাকে দেখিতে পাইল না । ব্রিগর্ভতাধিপতি সুশর্ম। 
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স্বীয় কনিষ্ঠ নহোদর সুধর্্ম। সমভিব্যাহারে মত্ন্যরাজের 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন এবং তাহাকে আক্রমণ করিবার 
মানসে সত্বর রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, গদাগ্রহণ করত বিপ- 
ক্ষীয় রথ সকল চূর্ণ করিতে লাখিলেন। এদিকে উভয়পক্ষীয় 
সৈন্য সকল সুশাণিত খড়গ, পরশু ও পাশ প্রভৃতি বহুতর 
প্রহরণ হস্তে পরস্পর আক্রমণ আরস্ত করিল। ত্রিগর্ত- 
রাজ ন্ুশন্মা সাতিশয় পরাক্রম সহকারে মৎস্যরাজের' 

সৈন্যগণকে প্রমথিত ও পরাজিত করিয়া, অবশেষে তাহার 
প্রতি ধাবমান হইলেন। এব বিভাগক্রমে তাহার অশ্বদ্বয়, 
পাঞ্জিরক্ষক সৈন্য ও সারঘিকে নিহত করিয়। ফেলিলেন ।এই 
রূপে তিনি ম্স্যরাঁজকে বিরথ ও স্বীয় রথে আরোপিত ক- 
রিয়া,নগরাভিযুখে প্রস্থ(ন করিতে লাগিলেন। মত্দাযসেনাগণ 
তদ্দর্শনে একান্ত ভীত ও ত্রিগর্তদিগের বীর্যে নিতান্ত প্রপী- 
ডিত হইয়া, রণস্থল পরিত্যাগ পুর্বক ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিতে লাগিল। 

মহারাজ যুধিষ্ঠির তাহাদিগকে ত্রীসিত ও রণপরা'- 
আখ দেখিয়া, অরিমর্দন ভীমসেনকে কহিলেন, হে মহা- 
বাছে!! ত্রিগর্তরাজ সুশন্মা মৎস্যরাজকে লইয়া প্রস্থান 
করিতেছে । তুমি উইারে মোচন কর; উনি যেন কদাচ 
শক্রর বশীভূত না হন। আমর! উহার অধিকারে সকল 
কামন! পুর্ণ করত পরম নখে বাস করিয়াছি; অতএব তুমি 
এক্ষণে মহারাজের উদ্ধার সাধন করিয়া, তাহার সমুচিত 
নিক্রয় প্রদান কর। 

ভীমনেন কহিলেন, হে পার্থিব! আমি আপনার আজ্ঞ।- 
নুনারে বিরাটরাজকে শত্রহস্ত হইতে যুক্ত করিব। আমি 
স্বীয় বাহুধলে একাকী শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করি, আঁপন্মি . 
ভ্রাত্গণের লহিত অবস্থিত হইয়া» আমার অদ্ভুত কর্ম অব. 



৯৪ মহাভারত! 

লোঁকন করুন৷ আমি এই প্রকাগুক্কন্ধ গদাসদৃশ বৃক্ষ উৎ- 
পাটন করিয়] উহ। দ্বারা শত্রগণকে সংহাঁর করিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মত্তমাতঙ্গ সদৃশ 
মহাবলপরা ক্রাস্ত ভীমসেনকে সেই বৃক্ষের প্রতি নিরীক্ষণ 
করিতে দেখিয়া কহিলেন, হে ভীম! তুমি কদাচ এরূপ 
সাহস প্রকাশ করিও না | রৃক্ষোৎপাটন পুর্ধবক অমা- 

নুষ কার্য্য দ্বার! যুদ্ধ করিলে, এখনি মকলেই তোমাকে ভীম 
বলিয়া! জানিতে পারিবে । অতএব এক্ষণে মহীরুহু উত্পাঁ- 
'টনে ক্ষান্ত হইয়া ধনু, শক্তি, খড়গ ও পরশ প্রভৃতি মনুষ্যো- 
চিত অস্ত্র সমুদয় গ্রহণ করত অলক্ষিত রূপে বিপক্ষগণের 
সহিত যুদ্ধ ও মহীপতি বিরাটের উদ্ধার সাধন কর । মহাবল 
নকুল ও সহদেব তোমার চক্ররক্ষক হইবেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহাঁবল ভীমসেন ধর্্মরাজের 
আঁদেশক্রমে শরাঁসন গ্রহণ পূর্বক বারিধরের ন্যায় অনবরত 
বাণ বর্ষণ করত « তিষ্ঠ তিষ্ঠ » বলিয়া মহাবেগে শর্মার 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। এবং মৎস্যরাজের প্রতি দৃষ্টি- 
পাত করত তাহাকে অভয় প্রদান করিলেন। সুশর্মা কালা- 
স্তক ষমোপম ভীমসেনকে পশ্চাৎ ভাগে অবলোকন করিয়া 
ভ্রাতৃগণের সহিত প্রত্যাবর্তন করত তাহার সহিত ঘোর 
সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর মহারথ ভীমসেন নিমেষমাত্রে বিরাঁটসমীপে 
বিপক্ষগণের সহত্র সহজ রথ, গজ, অশ্ব ও প্রধান প্রধান 
ধনুদ্ধরগণকে সংহার করিলেন ও হস্ত হইতে গদ]1 গ্রহণ 
পূর্বক পদাতিগণকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। রণছু্মমদ 
সুশশ্মী মনে মনে চিত্তা করিতে লাগিলেন, এ ব্যক্তি কে? 

'ম্নহসা! সমরে আগমন ও যুদ্ধ করিয়া, প্রায় সকল সৈন্য 
ক্ষয় করিল? এইরূপ চিস্ত। করিয়! তিনি শরাসন আকর্ষণ 
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পূর্বক অনবরত স্ুতীক্ষ০ শর সমুদয় নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। অনপতর পাগুবগণ ক্রোধভরে ত্রিগর্তদিগের প্রতি 
ধাবমান হুইয়], শরবর্ষণ আরম্ভ করিলেন । তখন বিরাট- 
তনয় পাগুবগণকে ঘোরসমরে প্রবৃত্ত দেখিয়া, মহোৎ্সাহ 
সহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ৷ মহারাজ যুধিঠির এক 
সহজ, ভীমসেন সণ্ড সহত্র, নকুল সপ্তশত ও সহদেব ত্রিশত 
সৈন্য নংহার করিলেন। তদনস্তর মহাবীর সহদেব যুধিষ্িরের 
আজ্ানুসারে আয়ুধ গ্রহণ করিয়া, স্ুশশ্মার প্রতি ধাবমান 
হইলেন। সুশর্্মাও সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, তাহাকে 
নয় ও তদীয় অশ্বচতুষ্টয়কে চারি বাঁণে বিদ্ধ করিলেন। 
হে রাজন্! অনস্তর ভীমসেন সুশন্দ্মার অভিমুখে গমন করিয়। 

তাহার অশ্বগণকে বিপ্রোথিত ও পৃষ্ঠরক্ষকগণকে বিনষ্ট 
করত রথ হুইত্ে সারথিকে ভূতলে নিপাঁতিত করিলেন 
এবং চক্ররক্ষক মদিরাক্ষও ন্ুশন্মীকে রথভ্রউ দেখিয়া, 
প্রহার করিতে লাগিল। তখন মহাবল বিরাটরাজ সুশর্শার 
রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, তাহারই গদা গ্রহণ পুর্বববক সত্বর 
গমনে তদভিমুখে ধাবমান হইলেন । এবং তিনি বৃদ্ধ 
হইয়াঁও যুবাঁর ন্যায় রশস্থলে গদ1 হস্তে ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। অনস্তর বৃকোদর সুশর্মাকে পলায়ন করিতে 
দেখিয়া কহিলেন, হে রাজপুত্র! নিবৃত্ত হও, পলায়ন কর! 

তোমার উপযুক্ত নহে । তুমি এইরূপ বীর্য্যশালী হইয়া, 
কি প্রকারে গোধন হরণ করিতে আগমন করিয়াছিলে £ 
এক্ষণে কিনিমিত্ত অনুচরবর্গ পরিত্যাগ করিয়া, শক্রমধ্যে 
অবসন্ন হইতেছ ? মহাবল পরাক্রান্ত সুশর্দী ভীমের এইরূপ 
বাক্য শ্রবণ করত প্রতিনিরৃতত হইয়া, “ তিষ্ঠ তিষ্ঠ ”» 
বলিয়। অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ভীমবল ভীমসেন 
তণ্ক্ষণাত্ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, সুশর্মার বধের নিষিত্ত 
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দিংহ যেরূপ ক্ষুদ্র স্বগের প্রতি ধাবমান হয়, সেইরূপ 
ভাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবমান হইলেন । এবং আুশ- 

র্্টর কেশপাশ গ্রহণ পুর্বক ক্রোধভরে তীহাকে মহী- 
তলে নিক্ষেপ পূর্বক নিম্পেষণ ও তাহার মস্তকে পদা- 
ঘাত; এবং অরত্তি দ্বার! প্রহার ও বক্ষঃস্থলে জানু প্রদান 
করিলেন । তখন তব্রিগর্তরাঁজ স্ুশর্মা সাতিশয় প্রহারে 
প্রপীড়িত হইয়া, মুচ্ছাপন্ন হইলেন। তদ্র্শনে ত্রিগর্ভগণ 
প্রাণভয়ে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল। এই রূপে 
'বানহুবলপম্পন্ন যতব্রত মহারথ পাগুবগণ ত্র্িগর্তরাঁজ সুশ- 
র্ম(কে পরাজয় ও মহারাজ বিরাটের গোঁধন সমস্ত প্রত্যাহ রণ 
পূর্বক সকলে একস্থানে উপস্থিত হইলেন। তখন ভীমসেন 
কহিলেন, এই পাপপরায়ণ ছুরাচারকে জীবিত রাঁখিতে 
আমার ইচ্ছ। নাই; কিন্ত রাজা সাঁতিশয় দয়াশীল ; সুতরাং 
আমি কি করিতে পারি। অনস্তর বুকোদর সহন্ঞ।বিহীন 

নিশ্চে্ট ধূল্যবলুষ্িত সুশর্্মারে গলে বন্ধন করত রথে আঁরো- 
হণ করাইয়া রণমধ্যস্থিত রাঁজা যুধিষ্ঠির সমীপে উপস্থিত 
হইয়] তাহাকে দর্শন করাইলেন। তখন পুরুষব্যাত্র মহারাজ 
যুধিষ্ঠির ত্রিগর্তরাজ সুশশ্মাকে তাদৃশী অবস্থাপন্ন অবলোকন 
করিয়া, হাস্য করিতে করিতে সমরবিশোতী তীমসেনকে 
কহিলেন, হে ভীম! তুমি এই নরাঁধমকে পরিত্যাগ কর! 
অনন্তর ভীমসেন ধর্্মরাজের আদেশক্রমে ুশন্মীকে কহি- 
লেন, রে মুঢ়! যদি তোর জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাঁকে, 
তবে আমি যাহা বলিতেছি,শ্রবণ কর্ ।অদ্য সভামধ্যে তোরে 
বিরাটরাজের দাস বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিতে 
হইবে। তাহ! হইলেই আমি 'তোরে পরিত্যাগ করিব। 
'যুদ্ধপরাজিত ব্যক্তিরে বিজেতার দাসত্ব স্বীকার করিতে হয়, 
ইহাই বিধি। তখন যুধিষ্ঠির সপ্রণয় বাক্যে ভীমসেনকে 
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কছিলেন, হে ভ্রাতঃ! এই অধন্মচারপরাফ়ণকে পরিত্যাগ 
কর; ইহার যে দাঁনত্বস্বীকাঁর করা হইয়াছে আমরাই 
তাহার প্রমাণ। অনন্তর তিনি ন্ুশন্মকে কহিলেন, তুমি 
দাঁদত্ব হইতে মুক্ত হইলে, এক্ষণে কদাচ আর এরূপ কর্ম 
করিও না। 

চতুত্ত্রিশতৃম অধ্যায় 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন,হে রাঁজন্! যুধিষ্ঠির এইরূপ কহিলে, 
সুশন্্মী লজ্জায় অধোবদন হইয়া, মহারাঁজ বিরাট সমীপে 
গমন পুর্ববক তাহাকে অভিবাদন করত প্রস্থান করিলেন। 

বিরাটরাঁজ ও পাগুবগণ স্ুশন্মীরে পরিত্যাগ করিয়া, সেই 
রাত্রি সমরক্ষেত্রেই সুখে বাম করিতে লাগিলেন। 

তদনভ্তর বিরাটরাঁজ অমানুষ বিক্রমশালী পাগওবগণকে 
প্রভূত ধন প্রদান ও বহু সম্মান পুর্ববক কহিলেন, অদ্য আমি 
আপনাদিগের বিক্রমপ্রভাবে যুক্তি ও কল্যাণ লাভ করি- 

লাম। আমার যে সমস্ত রত্বরাজি আছে, সেই সমস্ত এবহ 
এই মৎস্তরাজ্য আপনারা অনায়াসে সম্ভোগ করুন। আমি 
স্বেচ্ছানুলারে আপনাদিগকে অলঙ্কৃতা কন্যা ও বিবিধ ধন 

প্রদান করিব। 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন পাঁগুবগণ প্রত্যেকে কৃতা- 

গ্ললিপুটে মৎ্দ্যরাজকে কহিলেন, মহারাজ! আঁময়! 
আপনার বাক্যের অভিনন্দন করি। হে বিশাম্পতে ! আপনি 
যে শত্রহস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছেন ইহাতেই.আমর! 
পরম সন্তোষ লাভ করিলাম । তদনন্তর মহস্যরাজ প্রীতমনে 

১৩ র 
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পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে মহাঁভাগ ! আসুন, আমরা 
আপনাকে মৎস্যরাঁজ্যে অভিষিক্ত করিয়া, মনের অভিলাষ 
পূর্ণ করি; আমি আপনাকে মণি মুক্তা প্রভৃতি বিবিধ বত 
বাজি ও গোসমুহ প্রদান করিব! আপনি আমার সমস্ত 
দ্রেব্যেরই অধিকারী । হে বিপ্রেন্দ্র! আপনাকে নমস্কার ; 
অদ্য আমি আপনার ৬লাদে রাজ্য এবং সন্তানের মুখাবলো- 
কন করিলাম । হে বীর! যাহা হইতে এই মহাভগ্ন উপস্থিত 
হইয়াছিল, আপনি সেই শক্রকে বশীভূত করত তাহার হস্ত 
হইতে আমাকে যুক্ত করিয়াছেন। 

তদনন্তর যুধিষ্ঠির পুনরায় বিরাটরাঁজকে কহিলেন, হে 
মৎম্যরাঁজ! আপনার মনোহর বাক্য'শ্রবণ করিয়া পরম প্রীতি 
লাঁত করিলাঁম। প্রার্থনা করি, আপনি সকলের প্রতি এই- 

রূপ সরল ব্যবহার করিয়। অনুপম সুখ অনুভব করুন। হে 
পার্থিব! সম্প্রতি দূতগণ সত্বরে নগর মধ্যে গমন করিয়া, 
নুহৃদ্বর্গকে প্রিয় খং্বাদ প্রদান এবং সর্বত্র আপনার জয় 
ঘোষণা করুক ! 

যুধিষ্ঠিরের বাঁক্যানুমারে মগ্স্যরাজ দূতগণকে আদেশ 
করিলেন, তোমরা নগরে গিয়। আঁমার জর ঘোষণা কর। 
অলঙ্কারন্থুশৌভিতা কুমারী ও গণিকাগণ এবং বাঁদ্যকর 
সকল প্রত্যুদগমনার্থ এখানে আগমন করুক। দূতগণ মৎ্স্য- 
রাজের আজ্ঞা শিরোধার্ধ্য করিয়া,হষ্ট চিত্তে সেই রজনীতেই 
প্রস্থান করিল। তাহার! সেই রাঁত্রিতেই মণ্ম্যরাঁজ্যে উপ- 
স্থিত হইয়া, সূর্যোদয় কালে নগর মধ্যে জর ঘোষণা করিতে 
লাগিল। 
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গঞ্চত্রি”শত্ম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, রাজন্! যখন মওস্যরাজ স্বীয় 
গোধনরক্ষার্থ ত্রিগর্তদিগের অনুসরণ করেন, সেই সময়ে 
দুর্য্যোধন, ভীম্ম, ড্রোণ, কর্ণ কৃপ, অশ্বথ্থামা, শকুনি, ছুঃশা- 
সন, বিবিংশতি, বিকর্ণ, বীর্য্যবান্ চিত্রসেন, ছুম্ফুখ, দুঃসহ 
এবং অন্যান্য মহাঁরথগণ সকলে সমবেত হইয়া, মহুস্যরাজ্যে 
গমন পুর্বক রথসমুহে চহুর্দিক্ আবৃত করত ঘোঁষগণকে 
প্রহার ও দুরীকৃত করিয়া, ষষ্ি সহত্র খোধন হরণ করি- 
লেন। সেই ভয়ঙ্কর 'অম্প্রহারে মহ।রথগণ কর্তৃক আহত 

হইরা গো ও গোপালগণের নাওনাদে চতুদ্দিক্ পরি- 
পুর্ণ হইয়া! উঠিল। তখন গোপথণ সাতিশয় ভীত হইয়া,রথা- 
রোঁহণ পুর্বক আর্তনাদ করত রি ধাবিত হইল। 
অনন্তর নগরে প্রবেশ করত রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া,সংবাদ 
প্রদানের নিমিত্ত প্রর প্রবেশ করিল এবং উত্তর নামক 
বিরাটরাজের অভিমানী পুত্রকে অবলোকন পূর্বক কহিল 
হে রাজন! কৌরবের। আপনার যষ্টি সহক্র গোধন হস্তগত 
করিয়। প্রস্থান করিতেছে; অতএব দেই সমস্ত গোধন 
প্ুত্যাহরণের নিমিত্ত অবিলম্বে গাত্রোথান করুন। আপনি 
'হিতাঁভিলাধী হইয়া, স্বয়ং গমন করুন। মহারাজ আপনার 
প্রতি সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া! গিয়াছেন। তিনি সভা- 

মধ্যে “ আমার পুত্র আমার ন্যাঁয় শৌর্ধ্যশ।লী, বংশধর, 
অন্ত্রকুশল, সমরবিশারদ এবং মহাবল পরাক্রান্ত ৮ এই- 

রূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া থাকেন । হে রাজতনয়! 
এক্সণে সেই রাজবাক্য সত্য হউক; আপনি শরাসনবি(ন 



টি মহাভারত । 

ক্রাস্ত সুবর্ণপুঙ্খ উন্নতপর্বব শর দ্বার শত্রগণকে সংহাঁর 
ও পরাজিত করিয়। গোধন সমস্ত প্রত্যাহরণ করুন ॥ অবি- 
লন্মে স্যন্দনে রজতবর্ণ শ্বেতাশ্ব স্কল সংযোজিত ও সুবর্ণ 
সিংহধ্বজ সমুচ্ছিত করত সংগ্রামে গমন পূর্বক শরজাল 

বিস্তারে নৃপতিগণের পথ অবরোধ ও দিবাঁকরকে 

আচ্ছাদিত করুন । বজ্রপাণি যেরূপ অমরগণকে পরাভবৰ 

করেন, সেইরূপ আপনি কৌরবগণকে পরাজয় করত বিপুল 
যশোরাঁশি লাভ ও পুনরায় স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাঁগমন 
করুন। 

হে রাজপুত্র! অজ্জ্বন যেরূপ পাঁগবগণের আশ্রয়; 

আপনিও সেইরূপ যাবতীয় মৎ্স্যদেশবামিগণের এক- 
মাত্র আশ্রয়। অতএব যাহাতে অদ্য' রাজ্যরক্ষা ও সমস্ত 

ম€স্যদেশবাসিগণের পরিত্রাণ হয়; তাহার উপায় বিধান 
করুন! 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, বিরাটিতনয় অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের 
মধ্যে থাকিয়া,দুতগণের এবম্প্রকাঁর বাক্য সমুদয় শ্রবণ পুর্ববক 
আত্মশ্লীঘাঁমহকারে কহিতে লাগিলেন । 

ষটত্রি”শত্ুম অধ্যায় 1 

উত্তর কহিলেন, আমি যদি অশ্বকোবিদ একজন সারথি 
প্রাপ্ত হই, তাহ! হইলে, জুদৃঢ় শরাঁসন গ্রহণ পুর্ববক 
গ্রামে গমন করি, কিস্তু আমার সারথ্যকার্য্ে নিযুক্ত 
হইতে: পারে এমন ব্যক্তি দৃষ্টিগোচর হয় না। অতএব 
শীত্জ একজন উপযুক্ত সারথি অন্বেষণ কর । ইতিপুর্বে 



বিরাটপর্থ । ১০১ 

অফ্টীবিংশতি রাত্রি বা একমাস ব্যাঁপিয়া যে মহাযুদ্ধ 
ঘটন] হইয়াছিল, তাহাতেই আমার সারথি বিনষ্ট হই- 
য়াছে। এক্ষণে যদি হয়যানবেত্তা কোন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত 
হই তাঁহ। হইলে, অদ্য ত্বরান্বিত হইয়া! মহাধ্বজসমন্থিত 
গজবাঁজিরথসম্কুল শত্রু সৈন্যে প্রবেশ পূর্বক ছুর্য্যোধন, 
ভীন্ম, কর্ণ” ভ্রোণ এবং অশ্বতথামা প্রভৃতি মহাধনুদ্দরগণকে 
সমরে পরাজিত করিয়া, এই যুহ্ুর্তেই পশুষৃথ প্রত্যানয়ন 
করিতে পারি। কৌরবগণ শুন্যদেশ পাইয়া সমস্ত গোধন 
অপহরণ পুর্ববক প্রস্থান করিতেছে, আমি তথায় উপস্থিত 
থাকিলে, তাহার! কি কখন এরূপ কাধ্য করিতে সমর্থ 
হইত। যাঁহাঁ হউক, অদ্য সমাগত কৌরবগণ আমার 
বলবীর্ধ্য প্রত্যক্ষ করটক। এবং স্বয়ং ধনগ্জয় কি আমাদের 
গ্রতিপক্ষে আগমন করিয়াছেন, এইরূপ বিবেচনা করুক । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অর্জুন রাজপুত্র উত্তরের বাক্য 
বণ করিয়1, নির্জনে প্রিয়! ভার্্য! ফ্রৌপদীরে কহিলেন, হে 

কল্যাণি! তুমি আমার বাক্যান্ুুসারে শীত রাজপুত্রকে বল, 
যে বৃহন্নলা পাগুবগণের সারথ্য কাধ্যে নিযুক্ত থাকিয়!, মহা- 
গ্রামে কৃতকার্য হইয়াছেন; অতএব উনিই আপনার 

সারথি হইবেন। 
বিরাঁটতনয় অর্জনের নাঁম কীর্তন পুর্ব্বক স্ত্রীগণের মধ্যে 

বারন্বার আত্মশ্লাঘ। প্রকীশ করিতেছেন শ্রবণ করিয়া, ভ্রুপদ- 
নন্দিনী আর সম করিতে পাঁরিলেন না! অনন্তর তিনি 
স্ীগণমধ্যস্থ উত্তরের সমীপবর্তিনী হইয়া, সলজ্জ ভাবে ধীরে 
ধীরে কহিলেন, হে রাপুত্র ! এঁ যে প্রিয়দর্শন বৃহদ্বারণসন্মিত 
বৃহন্নলাকে দেখিতেছ ; উনি পুর্ব্বে অজ্জুনের সারথি ছিলেন । 
এবং উনি সেই মহাঁতারই শিষ্য ও তীহা। অপেক্ষা ধনুর্বিদ্যায় 
কোন অংশেই ন্যুন নহেন। আমি পাওবখুহে বিচরণ 



১০২ মহাভারত! 

কালে উ হার বিষয় সম্যক্ প্রকার অবগত আছি। যখন 
পাবক খাণডববন দহন করেন, তখন উনিই তাহার সারথ্য 
কাধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। ধনগ্জয় খাগুবপ্রস্থে উহার 

সারথ্যবলে সর্ববভূতগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন। ফলতঃ, 
উহার সদৃশ যন্তা আর কেহই নাই। 

উত্তর কহিলেন, হে সৈরিন্ধী! এ নপুৎ্সক যুবা যে 
প্রকীর লোক তুমি তাহা বিশেষ অবগত আছ; কিন্ত আমি 
স্বর়ং বুহন্নলাকে সারথ্যকাধ্যে নিযুক্ত করিতে পারি না। 

দ্রৌপদী কহিলেন, হে রাজতনয় ! বৃহন্নলা আপনার 
জ্যেঠা ভগিনীর বাক্য অবশ)ই রক্ষ। করিতে পাঁরেন। যদি 
উদনন আপনার সারথ্য কাঁধ্য ওহ৭ করেন, তাহা হইলে 
নিশ্চয় কৌরবগণকে পরাজয় করত সম্মস্ত গৌধন প্রত্যাহরণ 
পুর্ববক স্বনগরে প্রত্যাগমন করিবেন। 

উত্তর দ্রৌপদীর বাঁক্য শ্রবণ পুর্ববক উন্তরাকে কহিলেন, 
ভগিনি। যাও, শীশ্র বুহন্নলাকে জানয়ন কর। উত্তর! ভ্রাতার 
আদেশক্রমে সত্বর গমনে নর্তনগ্নহে উপনীত হইলেন। 

০ 

সগ্তত্র"”শত্ম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন,অনস্তর কাঁঞ্চনমাঁল্যধারিণী,বেদিবি- 
লগ্রমধ্যা করিকরবিনিন্দিতোরু বিরাটরাজকুমারী ভ্রাতার 
আদেশানুসারে অর্ছুন্নমীপে গমন পুর্ববক জলধরসংলগ্। 
সৌদণমিনীর ন্যায়, নাগরাঁজসমীপবর্তিনী করিণীর ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। অজ্ভ্বন উত্তরারে দর্শন করত 
পহায্য, বদনে কহিলেন, হে কাঞ্চনমাল্যধারিণি! আজি 
তোমার মুখমণ্ডল অপ্রসন্ন দেখিতোছি কেন £ 



বিরটপর্র । ১০৩ 

উত্তরা সখীগণসমক্ষে প্রণয় সম্ভাষণ পুর্র্বক কহিলেন, 
বৃহন্নলে! কৌরবগণ আমাদিগের রাজ্যের সমুদয় গোঁধন 
হস্তগত করিয়াছে, আমার ধনুর্ধর ভ্রাতা উত্তর তাহাদিগকে 
পরাজয় করিবাঁর নিমিত্ত গমন করিবেন । অল্প দিন হুইল, 
তদীয় সারথি সংগ্রামে বিনষ্ট হইয়াছে । এক্ষণে এমন 

কোন ব্যক্তি নাই যে, তাহার সারথ্য কাষ্যে নিযুক্ত হয়। 
তিনি সারথি অন্বেষণ করিতেছেন দেখিয়! সৈরিন্ধণী তাহার: 

নিকট তোমার অশ্ববিদ্যার পরিচয় দিলেন। হে বৃহন্নলে ! 
ভুমি পুর্বে মঙ্ুনের পরম প্রীতিভাজন সারথি ছিলে । সেই. 
পাগুবর্ষভ অঙ্ুন তোমার সাহাষ্যে পৃথিবী জয় করি- 
যাছিলেন | এক্ষণে ভুমি আমার ভ্রাতার সারথি হও । 
এত ক্ষণে কুরুগণ আমাদিগের গোধন লইয়া! বহু দূর 
গমন করিয়া থাঁ(পবে। হে বৃহমনলে ! ভুমি বদি আমার এই 
সপ্রণয় বাক্য রতি পালন না কর, তাহ! হইলে আমি নিশ্চর 

প্রাণ পরিত্যাগ করিব । অমিততেজা অর্জুন স্ুশ্রোণি উত্ত- 
রার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাঁজপুত্রসকাঁশে গমন করি- 
লেন। তখন গজবধূ যেরূপ করভের তান্তমরণ করে, সেই- 
রূপ বিশাঁলনয়না উত্তরা প্রমন্তগজগামী অর্জনের অনু- 
গামিনী হইলেন। রাজপুত্র অর্জুনকে দূর হইতে দেখিয়াই 
কছিতে লাগিলেন, বৃহু্নলে ! সৈরিন্ধীর মুখে শুনিলাম,পুর্বে 
তুমি কুত্তীতনযর অর্জনের প্রিরভম সারথি ছিলে। তিনি 
তোমার সাহায্যে খাওবারণ্যে হুতাশনের ভৃপ্তিস।ধন ও নিখিল 

মেদিনীমণ্ডল পরাজিত করিয়াছিলেন, এক্ণে তুমি সেইরূপ 
আমার সারথ্যভার গ্রহণ কর। আমি অপহৃত গশুযৃথ প্রত্যা- 
নয়নার্থ ধোৌরবগণের মহিত সংগ্রাম করিব | 

অর্জুন কহিলেন, হে রাজতনয় ! সংগ্রাম মুখে সারথ্য 
কার্য করা আমার সাধ্য নহে। যদি গান, বাদ্য অথব। নৃতয 



১০৪ মহাভারত ৷ 
করিতে বলেন, তাহা অনায়াসেই করিতে পারি। ফলতঃ 
সারথ্য কার্যে আমার ক্ষমত1 নাই । 

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে ! তুমি পুনর্বার গায়ক ব৷ 
নর্তক হইতে পারিবে। অম্প্রতি আমার রথে উত্তম অশ্ব 
যোজন! করত রথ চাঁলন! কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অরিন্দম অজ্জুন উত্তরার মুখে 
সযুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছিলেন, তথাপি রাঁজপুত্রের 
সহিত পুনঃ পুনঃ পরিহাস করিতে লাগিলেন ! এবং 
স্বীয় কবচ বিপর্যস্ত করিয়। অঙ্গে ধারণ করিলেন । তদর্শনে 
পৃথুলোচনা কুমারীগণ হাস্য করিয়া উঠিল। উত্তর তাহাকে 
সন্নদ্ধ ও সারথ্যকার্য্যে প্রতিঠিত করিয়া, স্বয়ং দিব্য কবচ 
পরিধান, রুচির ধন্ুর্ববাণ ধারণ ও সিংহধ্বজ উন্নমন পুর্ববক 
যুদ্ধে যাত্রী করিলেন । 

সেই সময়ে উত্তর! প্রভৃতি রাঁজকন্যাগণ অজ্ঞনকে কহি- 
লেন, রৃহন্নলে ! তীল্ম দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধবর্গ পরাজিত 
হইলে, পুতলিকাঁর নিমিন্ত তুমি তাহাদিগের মনোহর সুম্মন 

বিচিত্র বসন সমস্ত আনয়ন করিও | 

ধনগ্তীয় সহান্য বদনে উত্তর করিলেন, যদি রাঁজপুব্র 
গ্রামে সেই সমস্ত মহারথগণকে পরাজয় করিতে পারেন, 

তাহ। হইলে তাহাঁদিখের দিব্য বসন সমস্ত আনয়ন করিব। 

অর্জুন এই কথা বলিয়া কৌরবমৈন্যের অভিযুখে অশ্ব 
চালনা করিলেন । তখন ব্রতাচারপরায়ণ দ্বিজগণ মহাভুজ 
উতন্তরকে বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে রথারূঢ় অবলোকন করিয়া, 

রথ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । স্ত্রী সকল মঙ্গলাচরণ পুর্ববক 
কহিলেন, হে বৃহন্নলে! পুর্বেব খাগুবদাহুসময়ে যেরূপ মহা- 
বুল অর্জুনের মঙ্গল লাভ হইয়াছিল, কৌরবসমরে তোমা- 
দেরও সেইরূপ মঙ্গললাভ হইবে। 
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অফ্টাত্র”শতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন,অনন্তর রাজতনয় উত্তর নিঃশক্ক হৃদয়ে 
রাজধানী হইতে বহির্গত হৃইয়1,সারথিকে কহিলেন, বৃহন্নলে ! 
শীত্র কৌরবগণের নিকট রথ উপনীত কর ।আঁমি সমবেত সেই 
সমস্ত কৌরবগণকে পরাজয় করিয়া, গোধন গ্রহণ পুর্ববক 
স্বপুরে প্রত্যাগমন করিব । তদনন্তর পাণ্ডুনন্দন অর্জুন ভ্রুত-" 
বেগে অশ্বচালনা করিতে লাগিলেন। তখন বায়ুবেগগামী 
কাঞ্চনমাল্যধারী তুরঙ্গমগণ এরূপ দ্রুতবেখে গমন করিতে 
লাগিল, যে বোধ হইল যেন তাহারা! আকাশমার্গে উড্ডীয়- 
মান হইতেছে । তাহারা কিছু দূর গমন করিয়াই শ্মশান- 
সমীপবর্তী শমীতরুর নিকট উপনীত হইলেন। তথ! 
হইতে সাগরসদৃশ কুরুসৈন্যগণ তীাহাদিগের নয়নগোচর 
হইতে লাগিল? সেই সকল সৈন্যগ্রণের পাদোস্ভুত পার্থিষ 
রেণু ভূতগণের দৃষ্তি রোধ করত সমুখিত হওয়াতে বোধ 
হইতে লাগিল, যেন একটী বহুল পাদপরাজি বিরাজিত 
প্রকাণ্ড অরণ্য নভোমগুলে বিচরণ করিতেছে । বিরাটতনয় 
সেই গজাশ্বরথসঙ্কুল কর্ণ, দুর্য্যোধন,রুপাচাধ্য, দ্রোঁণাচাধ্য, 
অশ্বথ্থাম। এবং ভীম্ম প্রভৃতি বীরগণ পরিরক্ষিত কৌরব- 
বাহিনী নিরীক্ষণ করত রোমাঞ্চিতকলেবরে এবং ভয় 
ব্যাকুল চিত্তে বৃহন্ললাকে কহিলেন, সাঁরথে ! কৌরবগণের 
সহিত, যুদ্ধ করিতে অংমাঁর উত্সাহ হইতেছে না; এই দেখ 
আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে । বন্ৃবীরপুর্ণ, ভয়াবহ, 
দেবছুরাসদ, ভীমকান্মকশালিনী, পত্তিধ্বজসমাকুল! ভারতী 
সেনা মধ্যে কি প্রকারে প্রবেশ করিব। হে পার্থ! কৌরৰ- 

১৪ 
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সৈন্যগণকে দর্শন করিয়াই আগার চিত্ত সাতিশয় ব্যাঁ- 
কুলিত হইতেছে । আমি কি রূপে কৌরবসেনাগণের 
বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিব। হুর্য্যোধন, ভীক্ষ, দ্রোণঃ কৃপ, 
কর্ণ বিবিংশতি, অশ্ব্থামা, বিকর্ণ সোমদত্ত এবং বাহলীক 
গ্রভৃতি সমরবিশারদ, মহাবীর মহারথগণ অস্ত্র ধারণ পুর্ববক 
ষে স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন, আমি তায় তাহাদের 

সমক্ষে কি প্রকারে অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হইব ।ভাহাদিগের 
সহিত যুদ্ধ করা দুরে থাঁকুক,দেখিবা মাত্র আমার হৃত্কম্প ও 

' সর্বব শরীর অবসন্ন হইতেছে । 
বৈশম্পীয়ন কহিলেন, রাজকুমার উত্তর ধীমান সব্য- 

সাঁচীর বলবিক্রমের বিষয় জানিতে না পারিয়া স্বীয় 
মুর্খভানিবন্ধন তাহার নিকট আক্ষেপ করিয়া! কহিতে লাগি- 

লেন, হে বৃহমনলে! পিতা আমাকে শুন্যগৃহে রাখিয়! 
সমন্ত সৈন্যসামন্তের সহিত ব্রিগওুদিগের যুদ্ধে গমন করি- 
যাছেন; এমন কোন সৈনিক পুরুষ উপস্থিত নাই যে আমার 
সহায়তা করে, বিশেষত আমি বালক এবং পরিশ্রমে অপটু, 
স্ৃতরাহৎ কৃতীস্ত্র অসংখ্য কৌরবগণের সহিত আমার একাকী 
যুদ্ধ করা কোন ক্রমেই যুক্তি সঙ্গত নহে । অতএব তুমি 
প্রতি নিরৃন্ত হও । 

বৃহননল! কাঁইলেন, হে মহাবাহে ! শত্রগণ এক্ষণে আপ- 

নার কিছুই করে নাই, তবে আপনি কি নিমিত্ত সাঁতিশয় 
ভীত ও কাতর হইয়! শক্রগণের হর্মব্ধম করিতেছেন ? 
আপনি কৌরববাহিনী মধ্যে রথ লইয়া যাইতে আদেশ 
করিয়াছেন; অতএব সেই বহুধ্বজসমাকৃল গোরনাপ- 
হারী, আততায়ী কৌরবগণ পৃথিবী লাভের নিমিত্ত যুদ্ধ 
'করিলেও আমি আপনাকে তাহাদের নিকট লইয়। যাঁইব। 
আপনি যাত্রাকালে স্ত্রীগণ ও পুরুষগণের নিকট তাদৃশ 
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গৌরুষ প্রকাঁশ ও প্রতিশ্রুত হইয়া, এক্ষণে কি নিমিত 
যুদ্ধে পরাজ্মখ হইতেছেন, যদি আপনি গোধন জয় ন| 
করিয়া, গৃহে প্রতিগমন করেন, তাহা হইলে, সমুদয় স্ত্রী, 
পুরুষ এবং বীরগণ সকলে সমবেত হইয়া, আপনাকে উপ- 
হান করিবে। অতএব আপনি ধৈধ্যাবলম্বন করুন। 
সৈরিম্ধী সর্বসমক্ষে আমার সারথ্য কাধ্যের ভূয়মী প্রশংস! 
করিয়াছেন, সেই নিমিস্ত আমি গোধন না লইয়। গুহে প্রাতি- 
গমন করিতে পারিব না; আমি সৈরিন্ধীর স্তৃতিবাদ ও 
আপনার আদেশ ক্রমে আগমন করিয়াছি । অতএব কৌরব. 
গণের সহিত যুদ্ধ না করিয়! কি রূপে ক্ষান্ত হইব ? 

উন্ভর কহিলেন, বৃহন্নলে ! কুরুগণ মৎ্স্যদিগের সমস্ত 

ধন অপহরণ করুক ; নরগণ ও নারী সকল আমাকে উপহাস 
করুক; সযুদয় গোধন অপহৃত ও নগর শুন্য হউক) অথবা 

পিতা ছুর্বাক্যই বলুন, আমি কোন রূপেই যুদ্ধ করিতে 
পারিব না। 

বিরাট তনয় এই কথ। বলিয়া মান ও দর্প পরিত্যাগ করত 
ধনুর্বাথ বিসর্জন পূর্বক রথ হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া 
পলায়ন করিতে লাগিলেন। তখন অভ্ভুন কহিলেন, হে 
রাজতনয় ! সংগ্রামভয়ে ভীত হইয়। পলায়ন কর! ক্ষত্রি- 

য়ের ধন্্ম নহে। ভীত হুইয়। পলায়ন কর! অপেক্ষা যুদ্ধে মৃত্যু 
শ্রেয়ক্কর। 

কুস্তীনন্দন ধনগ্ীয় এই কথা বলিয়া সত্বরে রথ হইতে 
অবতরণ পুর্ববক দ্রুতবেগে উত্তরের পশ্চ। পশ্চা ধাবমান 
হইলেন। তখন তদীয় সুরঞ্রিত সুদীর্ঘবেনী ও বস্ত্রযুগল 
কম্পিত হইতে লাঁগিল। তদার্শনে কৌরবদিগের কতিপয় 
সৈনিক পুরুষ হাস্য করিয়। উঠিল । 

তখন কৌরবগণ সেইরূপ শীন্ত্রগামী অজ্ঞনকে অবলো? 
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কন করিয়া মনে মনে বিতর্ক করিতে লাগিল ; ভন্মাচ্ছাঁদিত 
হুতাশনের ন্যায় প্রচ্ছন্নবেশধারী এ ব্যক্তি কে ? ইহার কলে- 
বরের কিয়দংশ পুরুষের ও কিয়দংশ স্ত্রীলোকের ন্যায় 
দেখিতেছি। এব্যক্তি ক্লীবরূপধারী কিন্তু ইহাতে অর্জুনের 
সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হইতেছে। ইহার মস্তক, গ্রীবা, 
পরিঘোপম ৰাহুযুগল, এবং বিক্রম অর্জুনের ন্যায় বোধ 
হইতেছে । অতএৰ এব্যক্জি নিশ্চয় ধনঞ্জয় হইবে। যেরূপ 
অমরগণের মধ্যে দেবরাজ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মাঁনবগণের মধ্যে 
অর্জুন সর্বাপেক্ষা প্রধান । অর্জন ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি 
একাকী আমাদের সম্মুখীন হয়! বোধ হয়, বিরাটতনয় জন- 
শূন্য পুরমধ্যে একাকী বাঁ করিতে ছিল। সেই রাজতনয় 
উত্তর বালস্বভাব প্রযুক্ত স্বীয় পুরুষকার বুবিতে না৷ পারিয়া 
প্রচ্ছন্নবেশধারী অর্জুনকে সাবথ্যকার্ষ্যে নিযুক্ত করত যুদ্ধে 
আগমন করিয়াছে । বোধ হয় সে আমাদিগকে দেখিয়! ভয়ে 
পলায়ন করিতেছে । অজ্জ্বন উহাকে ধরিবার নিমিত পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছে 

বৈশম্পায়ন কহিলেন; কৌরবগণ প্রচ্ছন্নবেশধারী অর্ভ্- 
নকে অবলোকন করিয়া এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে লাগি- 

লেন; কিন্তু কিছু নিশ্চয় করিতে পালন না। 
এদিকে প্রধাবমান উত্তর শত পদমাত্র গমন করিলেই 

অর্ভ্ধন তাহার কেশ ধারণ করিলেন । 
তদনস্তর বিরাটতনয় নিতাস্ত কাঁতরভাবে কহিতে 

লাগিলেন, হে রুহন্নলে ! হে কল্যাণি ! শীঘ্র রথ নিবৃত্ত কর। 
জীবিত থাকিলেই মঙ্গললাভ হইয়। থাকে । আমি তোমাকে 
বিশুদ্ধ সুবর্ণনির্পিত একশত নিক্ষ, মহাপ্রভাবশালী হেমবদ্ধ 

'অষ্টরৈছূর্ধ্য যণি, হেমদণ্ড সুশোভিত উত্তম অশ্বসংযুক্ত রথ, 
দশটা মতমাতঙ্গ প্রদান করিব। তুমি আমারে পরিত্যাগ কর। 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, উত্তর এই রূপে বহুবিধ বিলাপ ও 
পরিতাপ করিয় মুচ্ছিত হইলে, অর্জুন সহাস্য বদনে 
তাহাকে রখের নিকট আনয়ন করিলেন। অনন্তর পার্থ সেই 
অচেতনপ্রায় ভয়ব্যাকূল রাজকুমার উত্তরকে কহিতে লাগি- 
লেন; হে শত্রকর্ষণ ! যদি শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 

তোমার উৎসাহ না হয়; তবে তুমি আমার সারথি হইয়! 
অশ্ব চালন কর। আমি বাহুবল দ্বারা তোমাকে রক্ষা করত ' 

শক্রগণের সহিত যুদ্ধ করিব! তোমার কিছুমাত্র ভয় নাই । 
হে পুরুষ শার্দদুল ! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়া! কি নিমিত্ত শত্রু মধ্যে 
বিষণ হইতেছ ? আমি কৌরবগণের সহিত মুদ্ধ করত তাহা- 
দিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া তোমার ধেনুগণ প্রত্যা- 
নয়ন করিব । অতএব তুমি আমার সারথ্যভার গ্রহণ কর। 

অপরাজিত বীভতুস্ু বিরাট তনয়কে এই রূপে আশ্বাস 
প্রদান করত তাহাকে লইয়। রথারোহুণ পূর্বক প্রস্থান 
করিলেন। 

একোনচত্বারি*শতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ভীন্মদ্রোণপ্রমুখ 
মহা'রথ কৌরবগণ ব্লীববেশধারী নরপুঙ্গব অর্জুনকে উত্তরের 
সহিত রথাঁরোহণ পুর্বক শমীসমীপে গমন করিতে 
দেখিয়া, সাতিশয় ভীত হুইয়া উঠিলেন। তখন ছ্রোণা- 
চার্ধ্য সকলকে ভগ্নোশনাহ ও ভয়ঙ্কর উত্পাত উপস্থিত 

দেখিয়া কহিতে লাগিলেন।॥ দেখ বায়ু অনবরত কর্কর, বর্ষণ 

করত প্রচগবেগে প্রবাহিত হইতেছে ; নভোমগুল ভস্মবর্ণ 
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গাঢ় তিমিরে আচ্ছন্ন হইয়াছে; অদ্ভুত দর্শন রুক্ষবর্ণ জলদ- 
মগডল দৃশ্যমান হইতেছে ; অকল্মাু কোষ হইতে অস্ত্র সকল 
স্থলিত হইতেছে, শিবাঁগণ ভয়ঙ্কর রব করিতেছে ; দারুণ 
দিগ্দাহ হইতেছে ; অশ্বগণ অশ্রুমোচন করিতেছে, ধ্বজদণ্ 
সঞ্চালিত না হইলেও উহা! কম্পিত হইতেছে । হে বীরগণ ! 
এইরূপ অন্যান্য বহুবিধ অমঙ্গলের লক্ষণ সকল লক্ষিত হুই- 

তেছে ; বোধ হয় অদ্য মহাভয়ঙ্কর ব্যাপার উপস্থিত হইবে, 
অতএব তোমরা সাবধানের সহিত আত্মরক্ষায় ও 
গোধন পরিরক্ষণে যত্রবান্ হও। এবং ব্যহ রচনা! পুর্ববক 
সৈন্যগণকে রক্ষা! কর। হে ভীম্ম! এই অঙ্জনাবেশধারী 
সর্ববশস্্রবিশারদ মহাধন্বা বীরপুরুষ পার্থ সন্দেহ নাই; এই 

অমানুষ বিক্রমশলী নগারিসুনু অঙ্ভুন বাসবের নিকট ুশি- 
ক্ষিত হইয়া, দ্বিতীয় সুররাজের ন্যায় পরাক্রান্ত হইয়াছেন ; 
এই বীর শ্রেষ্ঠ ধনগ্জয় সমুদয় দেবান্ুরগণের সহিত সত্গ্রাম 
করিতেও পরাত্ম,খ হন না। বিশেষত বনবাসজনিত ক্লেশে 

একান্ত অমর্পরবস হইয়াছেন সুতরাং বিনাধুদ্ধে কদাচ নিবৃক্ভ 
হইবেন না । কিন্তু আমাদিগের মধ্যে কোন ব্যক্তি এমন 
বীর নাই যে উহার সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়। 
শুনিয়াছি অঙ্ছুন সমরনৈপুণ্য দ্বারা হিমালয়ে কিরাতবেশ- 
ধারী পশুপতির সন্তোষসাধন করিরাছেন। 
কর্ণ কহিলেন, হে আচার্য্য ! আপনি সর্বদাই ফাল্তনির 
গুণকীর্তন ও আমাদের নিন্দা করিয়। থাকেন, কিন্তু অজ্জনের 
ক্ষমতা আমার এবং মহারাজ হুষ্যোঁধনের ক্ষমতার যোড়শাহ- 

শের একাংশও হইবে না। 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে রাধেয়! এই ব্লীববেশধারী 
পুরুষ .যুদি যথার্থই পার্থ হয়, তাহা হইলে, আমাদিগের 
মনোরথ পুর্ণ হইবে, কারণ পাণুবের! একবতঘর অজ্ঞাত বাস 
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করিবে পূর্বেবেই অঙ্গীকার করিয়াছে, এক্ষণে জ্ঞাত হইলে, 
পুনরায় তাহাদিগকে ছাদশবগুসর বনবাস স্বীকার করিতে 
হইবে সন্দেহ নাই। আর যদি অন্য কোন ব্যক্তি ব্লীববেশে 
আগমন করিয়া! থাকে তাহা হইলে, এখনই উহার প্রাণ 
ংহার করিব ঘন্দেহ নাই। 
2৮৬৬ কহিলেন, জীন, দ্রোণ, কৃপাচার্ষ্য এবং অশ্ব- 
গাম! ধুতরাসট্রতনয় তুর্ধ্যোধনের এইরূপ পৌরুষবাক্য শ্রবণ- 
করিয়া তাহাকে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। 

০ 

চত্বারি”শত্বম অধ্যায়! 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে রাজন! এদিকে পার্থ সেই 
শমীবৃক্ষলমীপে গমন করত রাঁজকুমার উত্তরকে সুকুমার 
এবং যুদ্ধে একান্ত অপটু জানিয়া কহিলেন, হে উন্তর! তুমি 
আমার আদেশক্রমে শীঘ্র এই শমীর্ক্ষে আরোহণ পুর্ববক 
শরানন সমস্ত আনয় কর। আমি যখন সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ 
হইয়৷ শক্রপরাজয়ে এবৎ হস্তাশ্বদলনে প্রবৃন্ত হইব, তখন 
তোমার এই সমস্ত অপারধন্ু আমার বাহু বিক্ষেপ ও বল-.. 
বীর্ধ্য কদাচ সহা করিতে সমর্থ হইবে না। অতএব হে 
ভূমিগ্জয়! তুমি সত্বরে এই পল্পবশালী শমীরৃক্ষে আরোহণ 
কর। ইহাতে মহারাজ যুধিষ্টির, ভীম, অজ্ুন, নকুল ও 
সহদেবের ধনুর্ববাণ ও দিব্য কবচ সমুদয় নিহিত রহিয়াছে ; 
এবং এই বৃক্ষেই অর্জুনের গাণ্ীবশরাঁসন সংস্থাপিত 
রহিয়াছে । এ একমাত্র গাণ্ডীবধনু সহ্ত্র সহস্র বাঁর্মকের 
তুল্য | উহা ব্যায়াম অহ, আর্বীয়ুধ প্রধান। ুর্ণালস্কত, 
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আঁয়ত, ব্রণরহিত, ছুর্ভহভাঁরসম্পন্ন এবং প্রিয়দর্শন। মহা- 
রাজ যুধিষ্ঠির তীম, মকুল ও সহদেবের কার্ম্কও এই- 
রূপ দৃঢ়। 

একচত্বারিংশত্বম অধ্যায় । 

উত্তর কহিলেন, হে বৃহন্নলে! শুনিয়াছি এই বৃক্ষে একটা 
স্বতশরীর বদ্ধ রহিয়াছে । অতএব আমি রাজকুমার হইয়া, 
কি রূপে উহা স্পর্শ করিব। মন্ত্রব্রতবিৎ ক্ষত্রিয় সন্তানের 
এইরূপ অপবিভ্র বস্তু স্পর্শ করা কদাচ উচিত নহে ।আমি এই 
স্ুতশরীর স্পর্শ করিলে, নিঃসন্দেহ শববাহকের ন্যায় অশুচি 
হুইব, তাহ! হইলে তুমি কিরূপে আমাকে স্পর্শ করিবে ? 

অর্জন কহিলেন, হে উত্তর! তোমার কোন শঙ্কা নাউ ; 
তুমি ইহা! স্পর্শ করিলে কদাচ অশুচি হইবে না; উহ! 
কার্ন্মক মৃতদেহ নহে। হে মহাত্বন্! তুমি সদ্বংশজাত 

বিশেষত মহারাজ বিরাটের তনয়; বস্তত উহা মৃতশরীর 
হইলে আমি তোমাকে কদাচ স্পর্শ করিতে বলিতাঁমন।। 

অনস্তর রাজতনয় অগত্যা রথ হুইতে অবতীর্ণ হইয়া, 
শমীবৃক্ষে আরোহণ করিলেন। শক্রত্ম মহাবীর ধনঞ্জয় রথে 
অবস্থান করত তীহাকে কহিলেন, হে উত্তর! ভূমি শীত্ত 
রৃক্ষাগ্র হইতে ধনু সকল অবরোপিত ও পরিবেষ্টন মুক্ত 
কর। তখন উত্তর অর্জুনের আদেশ ক্রমে বৃক্ষ হইতে সমুদয় 
অস্ত্র শত্ত্র ভূতলে অবতরণ ও পরিবেষউন মোচন করিবামান্র; 
অর্জনের গাণ্ডীব ও অন্যান্য পাগুবৰগণের শরালন সমস্ত 
তাহার দৃষ্টিগোচর হইল। যেরূপ উদয়কালে গ্রহ্গণের 
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প্রভা সমুগ্তাসিত হইয়া থাকে, সেইরূপ দেই সফল শরাঁ- 
সনের বিচিত্র প্রভা সমুদ্ভাসিত হইতে লাখিল। রাজ- 

কুমার উত্তর জুস্তণশীল ভীষণ ভূজঙ্গমের ন্যায় সেই কার্ম্ম.ক 
সকল অবলোঁকনে ভীত ও রোঁমাঞ্চিতকলেবর হইলেন, 
এবং প্রত্যেক শরাসন স্পর্শ করত অক্কুনকে জিজ্ঞীস! 

করিতে লাগিলেন। 

দ্বিচত্বারি”শতভ্তম অধ্যায় । 

উত্তর কহিলেন, এই শত সহত্র কোটি নুবর্ণ বিন্দু ্ থুশো- 
ভত শরাপন কোন্ মহাক্মার ? যাহার পৃষ্ঠদেশ সুবর্ণ আব- 

রণে বিভূষিত, পাশ্বদেশ অতি মনোহর, গ্রহণস্থান অতি 
নুখজনক এই ধনুক খানি কাহার ? যে শরাসনের পৃঠ্ঠদেশে 
নুবর্ণনির্ম্িত ষষ্তিসংখ্যক ইন্দ্রগোপকীট সাতিশয় শোভা! 
বিস্তার করিতেছে ; এই শরাসনই বা কাহার? যাহার পষ্ঠ- 
দেশ সমুজ্জ্বল প্রভাবিশিক্ট সুবর্ণ সূর্যযব্রয়ে সমুদ্ভাদিত রহি- 
য়াছে, এই ধনুক খানিই বা কাহার ? 

অগ্রভাঁগে রজ হবিচিত্রিত ও সর্বাঙ্গে লোমপুর্ণ এই যে 
সহজ্রটী নারাচ হিরগ্ময় তুণে নিহিত রহিয়াছে, এগুলি 
কাহার £ এই গৃথ্পক্ষে জুশোভিত, লোঁহনির্ম্িত, হরিদ্রা- 
ৰর্ণে রঞ্জিত, মস্থণ এবং বিশাল বাপগুলি কাহার শরাসন 
শোভিত করিত? এই বরাহকর্ণলাঞ্কিত পঞ্চশাদ্দ,'ল চিহ্িত 
যে দশটা সায়ক দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহা! কাহার ? এই 
পৃরুল, দীর্ঘ, অর্ধচন্দ্রাকার সপ্তশত নারাঁচ কাহার ? "যাহার 
পুর্বভাগ শুকপক্ষের ন্যায়, অপরার্ধ লৌহুময় ও ফলকভাগ 

১৫ 
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স্শাণিত, এ কাঞ্চনপুঙ্খ শরগুলি কাহার? এবং এই 
গুরুভারপহ শক্রগণের ভয়াবহ ন্ুুদীর্ঘ. শিলীমুখই ব। 
কাহার? আর ব্যাত্রচম্্মাৰত কোষে নিহিত, কাঁঞ্চনমুন্তি- 
শালী প্রথুল কিন্কিনী শোভিত খড়গখানি কাহার? এই গোচ- 
শ্লারুত কোষে নিবদ্ধ নির্্ঘল গুরুভাঁরলহ হেমমুট্টিবিশিষট 
নিষধদেশোৎ্পন্ন ছুষ্পধর্ষণ অসি কাহার? স্ুবর্ণালঙ্কত, 
শাণিত, দীর্ঘ, স্ুন্দরাকৃতি, ছাগচর্্বরকোষারত লুনির্্মল, 
রুষ্ণবর্ণ ও উজ্জ্বলপ্রভাবিশিষ্ট খড়গখাঁনি কোন্ মহাবীরের ? 
'যেখানি অনলের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট, তগুকাঞ্চন সদৃশ 
কোষে নিহিত রহিয়াছে, এই ন্ুশাঁণিত, মস্যণ, এবং 
গুরুভার খড়গ বা কাহার? এবং এই হেমবিন্দু সুশো- 
ভিত, আশীবিষসমস্পর্শ পরকায়প্রভেদন খড়গখানিই বা 
কাহার ? হে বৃহন্নলে! এই সমস্ত দর্শন করিয়া! আমি সাতিশয় 
বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি; অতএব তুমি আমার নিকট ইহাদের 
বিষয় যথাবথ বর্ণন কর। 

ররর ওসব পারার হার 

ব্রিচত্বারি”শত্ম অধ্যায় । 

অর্জুন কহিলেন, হে রাজতনয় ! আপনি প্রথমে যে শক্র- 

সেনাপহারী শরাসনের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, উহা সর্ববায়ুধ- 
প্রধান ভূবনবিখ্যাত গাণ্ীব ; অর্জুন এই একমাত্র কার্শ,- 
কের সাহায্যে সমস্ত দেব ও মানবগণকে পরাভব করিয়া 
ছেন। দেব, দানব এবং গঙ্ধবর্ধগণ বন্বসর উহার আরা- 
ধন+ করিয়াছিলেন । প্রথমে ভগবান্ ব্রহ্ষা, উহ! সহত্ব 
বর্ষ পর্য্যস্ত, প্রজাপতি পঞ্চশতাধিক নহজ্র ব্লর, দেবরাজ 
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গখাশীতি বগুসর, চন্দ্রম! পঞ্চশত বর্ষ এবং বরুণদেব শতবধ 
ধারণ করিয়াছিলেন? অনন্তর শ্বেতবাহনন ধনগ্গয় বরুণ 
দেবের নিকট প্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চবষ্টিবর্ষ ইহা ধারণ করিয়া- 

ছিলেন। এই দিব্য চাঁপ বরুণদেবের নিকট হইতে মহাবীর 
পার্থের হস্তগত হইয়া, স্থুরালোক এবং মর্ত্যলোকে পুজা লাত 
করত পরম শ্রী ধারণ করিয়াছিল। এই ন্মুপার্খ্ হেমবিগ্রহ 
দিব্য শরাসন মহাবীর ভীমসেনের। তিনি এই ধনুর দ্বারা 
সমুদয় দিক জয় করিয়াছিলেন । হে উত্তর! এই ইন্দ্রগোপ- 
লাঞ্ছিত চারুদর্শন শরাঁসন মহারাজ যুধিষ্টির ধারণ করি: 
তেন। যাহাতে কাঞ্চনময় তিনটি সুর্য বিরাজমান রহি- 
য়াছে, উহা! মহাবীর নকুলের শরাসন। আঁর যাহাতে 
নানাবিধ হেমময় বিচিত্র শলভসমুহ বিরাজিত হই- 
তেছে, উহ! সহদেবের শরাঁসন। এই ষে ক্ষুরধার সহ 
নারাচ দৃষ্টিগোচর হইতেছে, উহ! দ্বারা মহাবীর ধনঞ্জয় 
গ্রাম করিতেন। এ নারাঁচ সকল অতিদ্রুতগামী ও অক্ষয়, 

উহা! সংগ্রাম সময়ে বেগে প্রস্বলিত হইয়া অরাতিগণের 
প্রতি নিক্ষিপ্ত হইত। আঁর এই সমস্ত পৃথুল, দীর্ঘ এবং 
অর্ধচন্দ্রাকৃতি শরসমুহ ভীমসেনের ; যে সকল পীতবণ 
সাঁয়কে পঞ্চশার্দ্ল চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে; ধীমান্ নকুল 
এঁ সমস্ত হেমপুঙ্খ নিশিত শর দ্বারা সমস্ত পশ্চিম দিক্ জয় 
করিয়াছিলেন। এই ভাঁক্কর সদৃশ বিচিত্র পরশ সকল মহা- 
বীর সহদেবের। এ সমস্ত নিশিত, পীতবর্ণ, হেমপুঙ্থ 
ত্রিপর্বব শরসমূহ মহারাজ যুধিষ্টিরের, আর এ সুদীর্ঘ শিলী- 
পৃষ্ঠ শিলীমুখ সুদৃঢ় সায়ক- সকল মহাবীর অর্জনের । এ 
ব্যাত্রচন্্ননিন্মিত কোষে ভীমসেনের দিব্য খড়গ সকল 
নিহিত রহিয়াছে। ধীমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির এই গুরুন্ভার, 
অরাতিগণের তয়াবহ, হেমমুছি. সুশোভিত নিম্তিংশ ধারণ 
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করিতেন । শার্দ,লচন্মনিন্মিত কোষে নকুলের গুরুভাঁর 
দুঢ়তর নিস্ত্রিংৎশ রহিয়াছে, এবং এ গোচন্নির্মিত কোষে 
সহুদেবের খড়গ সকল লক্ষিত হইতেছে। 

চতুশ্চত্বারি”শতম অধ্যায় । 

উত্তর সেই সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র দর্শন করিয়া কহিলেন, হে 
বৃহনলে ! মহা ত্বা পাণডবগণের স্ুবর্ণনিশ্ত্িত সমুজ্বল সায়ক 
সকল বিদ্যমান রহিয়াছে; কিন্তু এক্ষণে যুধিষ্টিরপ্রমুখ সেই 
সমস্ত পাগ্ডবগণ কোথায়, তাহার! দুযুতে পরাজিত ও 
রাঁজ্যত্রষ্ট হইয়া] কোথায় গমন করিয়াছেন; আমার! তাহার 
কিছুই জানি না। শুনিয়াছি লোকবিশ্রুত স্ত্রীরত্ব পাঞ্চালীও 
তাহাদিগের সমভিব্বীহারে বনে গমন করিয়াছেন, এক্ষণে 

তিনিই বা কোথায় ? 
অর্জুন কহিলেন, হে রাজতনয়। আমিই সেই পার্থ 

অর্ভ্বন, আর ধর্ম্রাজ যুধিির তোমার পিতার সভাস্তার ; 
ভীমসেন বল্লব নামক পাচক; নকুল অশ্বপাল এবং সহদেব 
গোপাল । আর ধাহার নিমিত্ত ঢুরাত্বা কীচকেরা নিহত 
হইয়াছে তিনিই ছৌপদী, সৈরিন্ধী বেশে ত্বদীয় ভবনে 
কালযাপন করিতেছেন । 

উত্তর কহিলেন, আমি পুর্বে পার্ধের যে দশটা নাম শ্রবণ 
করিয়াছি, আপনি যদি তাহা বীর্তন করিতে পারেন, তাহ। 
হুইলে, আপনার সমস্ত বাঁক্যে বিশ্বান করিতে পারি । 

অঞ্দ্ধন কহিলেন, ছে রাঁজতনয় ! তুমি পুর্বে আমার যে 
দশ নাম শ্রবণ করিয়াছ, আমি তোমার নিকট তাহা কীর্ভন 
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করিতেছি; সমাহিত হইয়া শ্রবণ কর )-অচ্ুন, ফাল্তুন, 
জিষ্ণ,১ কিরীটা, শ্বেতবাহুন, বীভৎুনু, বিজয়, কৃষ্ণ, সব্যসাচী 
-এবং ধনঞ্জয়। 

উত্তর কহিলেন; হে মহামতে ! আপনি কি নিমিত্ত 
বিজয় প্রভৃতি দশ নাম ধারণ করিলেন, আমারে যথার্থ 
করিয়া বলুন । গুনিয়াছি, পার্থের এই দশটা নাম অন্বর্পক । 
অতএব যদি আপনি এ নকল নামের কারণ বিশেষ করিয়া 

বলিতে পারেন, তাহা হইলে সাতিশর় শ্রন্ধা সহকারে 
আপনার বাক্য গ্রহণ করিতে পারি। 

অর্জুন কহিলেন, আমি সকল জনপদ জয় করিয়া ধন 
গ্রহণ পুর্ববক তন্মধ্যে অবস্থিতি করিয়া! থাকি এই নিমিত্ত 
লেকে আমাকে ধনগ্জয় বলিয়া থাকেন! আমি সংগ্রামে 

গমন করিলে, যুদ্ধদুন্মদ বীরগণকে পরাজয় না করিয়। 
প্ররতিগমন করি না এই নিমিত্ত আমার নাম বিজয়। 

সংগ্রাম সময়ে আমার রথে শ্বেতাশ্ব সংযোজিত হয় বলিয়া 

আমার নাম শ্বেতবাহন। আমি হিমাচলপুষ্ঠ দেশে উত্তর 
ফন্তুনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া সকলে আমাকে 
ফাল্গুনী বলিয়া থাকেন। আমি মহাবল পরাক্রান্ত দানব- 
গণের সহিত ঘোর মমরে প্রবৃত্ত হইলে, নুররাজ প্রসন্ন 
হইয়া আমার মস্তকে সূর্য্যসন্নিভ কিরীট প্রদান করিয়া- 
ছিলেন; এই নিমিত আমার নাম কিরীটা। আমি সমর স্থলে 

কখন বীভৎ্সকন্্ন করি নাই; এই নিমিত্ত দেবলোক ও 
মনুষ্য লোকে বীভতুস্ু বলিয়া! বিখ্যাত হইয়াছি। আমি বাম 
এবং দক্ষিণ উভয় হস্তেই গাণ্ীব ধনু আকর্ষণ করিতে পারি 

এই নিমিত্ত আমার নাম সব্যসাচী হইয়াছে । এই সসাগর। 
পৃথিবীতে আমার সদৃশ বর্ণের ব্যক্তি অতি দুল্লভি এবুং,আমি 

সর্ধবদ। নিন্মল কর্ন করিয়। থাকি এই নিমিত্ত আমার নাম 

চি 
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অর্জ্বন। আমি দেবরাজ ইন্দ্রের তনয় সুতরাং অতি দুর্ধর্ষ 
শক্রকেও দমন করিয়। থাকি, এই নিমিত্ত আমার নাম জিষুও | 
বিশুদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ বালক ম্বভাবত লোঁকের শ্রীতিভাঁজন বলিয়া 
পিতা আমার নাম কৃষ্ণ রাখিয়াছিলেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর বিরাটতনয় অজ্জ্ুন সমীপে 
গমন পুর্বক তাঁহাকে অভিবাদন করত কহিলেন, হে মহা- 
বাঁতে1! অদ্য আমি আপনার পরিচয় লাঁভ করিয়া! চরিতার্থ 
হইলাম। হে ধনগ্জয়! অদ্য আমার ভুমিগ্য় নাম সার্থক 
'হইল। আমি যদি অজ্জানতা! প্রযুক্ত আপনাকে কোন অধুক্ত কথা 
বলিয়া থাকি, আমার সেই অপরাধ ক্ষমা করিবেন। আপনি 
পুর্বেবে যে সমস্ত ঢুর্ষর কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা 
হল্মরণ করত আমার হৃদয়ে ভয়সঞ্চার হওয়া দুরে থাকুক বরং 

আপনাকে দর্শন করিয়া! আমি পরম প্রীতি লাভ করিলাম | 

গঞ্চ চত্বারিংশত্ম অধ্যায় । 

উত্তর কহিলেন, হেবীর! আমি আপনার সারখ্যভাঁর 
গ্রহণ করিতেছি; আপনি সুসজ্জিত হইয়া রথে আরোহণ 
করুন্। এক্ষণে আমি কোন্ দিকে রথ চালনা! করিব,আদেশ 
করুন। আমি সেনাগণ পরিত্যাগ করিয়া আপনারই সহিত 
গমন করিব? 

অঞঙ্ঞন কহিলেন, হে পুরুষব্যাপ্র ! আমি তোমার প্রতি 
প্রসন্ন হইয়াছি; এক্ষণে আর ভয় নাই। আমি একাকী 
তোমার সমুদয় শত্রকুল সংহাঁর করিব। আমি সমরক্ষেত্রে 
কিবূপ বিক্রম প্রকাশ করি সুস্থির চিত্তে তাহা অব" 
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লোক কর। সম্প্রতি ভূমি এই সমস্ত তৃণীর শীত্র আমার 
রথে বন্ধন পূর্বক এক খানি পরিষ্কৃত নিস্ত্িংশ আহরণ কর | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর অর্জুনের বাক্য 
শববণ করিবামাত্র তাহার সমুদয় অস্ত্র শস্্র গ্রহণ পূর্বক 

অন্যান্য পাগুবগণের অস্ত্র সমুদয় যথাস্থানে বিন্যস্ত করিয়। 
বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইলেন। অর্জুন কহিলেন,হে উত্তর! আমি 
কৌরবগণকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তোমার সমস্ত গোধন - 
প্রত্যাহরণ করিব। মদীয় বাহুদ্বধ় তোমার নগরের প্রাকার 
ও তোরণ স্বরূপ হইবে। এবং ক্ষণকাল মধ্যে জ্যাঘোষ ও. 
দুন্দুভি নিনাদে ত্বদীয় নগর নিনাদিত হুইয়া উঠিবে। 
আমি গাণ্ডীৰ শরাসন ধারণ পুর্ববক রখারূঢ় হইয়া রণস্থলে 
প্রবেশ করিলে, শক্রগণ কদাচ তোমাকে পরাজয় করিতে 
পারিবে না। অতএব তোমার কিছুমাত্র শঙ্কা নাই। 

উত্তর কহিলেন, হে মহাবাহো। ! আমি বিপক্ষ হইতে 
কিছুমাত্র ভয় করিতেছি না, আপনার বলবীর্য্য সমুদয় 'মবগত 
ছুইয়াছি; আঁপনি যুদ্ধে কেশব বা! দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য হইবেন, 
সন্দেহ নাই? আপনি কিরূপ কর্মবিপাঁক বশত ব্লীবত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছেন; এই চিন্ত। করিয়াই আমি একান্ত মুগ্ধ হইতেছি। 
আমি মন্দবুদ্ধি আুতরাং কিছুই নির্ণয় করিতে পারিতেছি 
না। বোধ হয়, আপনি ক্লীববেশধারী ভগবান্ ভ্রিলোচন, 
কি গন্ধর্বরাঁজ চিত্ররথ অগ্রবা ভ্রিদশাধিপতি ইন্দ্র হইবেন। 

অরুন কহিলেন, হে মহাবাহো! আমি প্রকৃত ক্লীব 
নহি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিয়োগানুসাঁরে সম্বমরকাল এইবূপ 
ব্রতানুষ্ঠান করিতেছি । এক্ষণে সেই ব্রতকাল অতীত হই- 
য়াছে। উত্তর কহিলেন, হে নরোত্তম! আমার মনে যে 
সকল তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা! মিথ্যা নহে। অদ্য 
আপনি আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন । 
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বস্তৃত ঈদৃশ আকার কখন ক্লীব হইতে পারে না। আমি 
সহাঁয়সম্পন্ন হইলাম । এমন কি, অমরগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতেও আমার উৎ্পাহ হইতেছে । এক্ষণে আমার সমস্ত 
ভয় তিরোহিত হইয়াছে । আপনার কি কার্য সাধন করিতে 
হইবে, অনুমতি করুন্। আমি আুশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট 

হইতে পারথ্য কার্য শিক্ষ। করিয়াছি । হে পুরুষর্ষভ ! বান্ু- 
দেবের দারুক ও দেবরাঁজের মাতলির ন্যায় আমি অশ্ব- 
বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিয়াছি । গমন সময়ে যে অশ্বের পাদ 
'বিক্ষেপ লক্ষিত হয় না; যে রথের দক্ষিণ ধুর বহন করি- 
তেছে, সে ভগবান্ বাঁন্ুদেবের স্ুগ্রীব তুল্য; যে অশ্ব 
রথের বাম ধুর বহন করিতেছে, সে ভগবান্ বিষুণর মেঘপুষ্প 
অশ্থের ন্যায় গমন করিয়া থাকে । যে অশ্বটী কাঞ্চনময় 
কবচে আবৃত হুইয়!, বামপাঞ্জিভাগ বহন করিতেছে; সে 
ভগবান্ বিষ্র শৈব্য অশ্বের ন্যায় বেগবান ও বলশালী। 
আর যে ঘোটক দক্ষিণ পার্ষিভাগে সংযোজিত হইয়াছে, 
উহাকে বলাহুক অপেক্ষাও অধিকতর বেগবান্ বলিয়।! বোধ 

হয়। অতএব এই সকল অশ্ব অনায়াসেই আপনাকে বহন 
করিতে সমর্থ হইবে । এক্ষণে আপনি রথে আরোহণ করিয়। 
যুদ্ধে প্রবৃ হউন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু অঙ্ভন ভূজদ্বয় 
হইতে বলয় উন্মোচন পুর্বক কাঞ্চননির্ষ্িত বন্ধ ধারণ ও 
শুরুবসন দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ কুটিল কেশকলাপ বন্ধন করিলেন । 
অনন্তর প্রয়তমনে প্রাঙ্মখ হুইয়া সেই দিব্য রথে আরোহণ 
করত অস্ত্র সমুদয় ধ্যান করিতে লাখিলেন। তখন অস্ত্র নকল 
প্রাড়ভ্তি হইয়! কৃতাঞ্জলি পুটে তাহাকে প্রণিপাত করত 
কহিল্,হে পাগুনন্দন! আপনার কিন্করগণ উপস্থিত ; 
এক্ষণে কি করিতে হইবে অনুমতি করন্ । তখন অর্জুন 
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তাহাদিগকে নমস্কার করত প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রতিগ্রহা করিয়! 
কহিলেন, হে অস্ত্রগণ ! আপনার আমার হৃদয়ে আবির্ভৃত 
হউন । 

অনস্তর মহাবীর ধনগ্জয় অনতি বিলে গাণ্তীবে জ্যা- 
রোপণ করিলেন। যেরূপ মহাশৈলের উপর মহাশৈল 
নিক্ষেপ করিলে ভীষণ শব্দ সমুণ্পন্ন হয়; সেইপ্রকার 
মহাধনু গাণ্ডীবের ভীষণ রব সকলের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট 
হইল। তখন পৃথিবী শব্দায়মান হইয়া উঠিল। বায়ু প্রবল 
বেগে বহিতে লাগিল। চতুর্দিক্ প্রগাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন , 
হইল | ঘনঘন উল্কাপাত হইতে লাগিল । আকাশ- 
মগুলে ধ্বজদণ্ড সকল উন্তান্ত ও পাদপ সকল বিচলিত 
হইয়া উঠিল। কৌরবগণ বজ্বিক্ষোট সদৃশ সেই তয়ঙ্কর 
শব্দ শ্রবণ করিয়! বুঝিতে পারিলেন ইহা! মহাবীর ধনঞ্জয়ের 
গাণীবের ধ্বনি, সন্দেহ নাই। 

উত্তর কহিলেন, হে পাণবশ্রেষ্ঠ! আপনি একাকী, 
কিন্ত মহাঁকাঁয় কৌরবগণ বহুসংখ্যক এবং আপনি অসহায়, 
তাহার! সহায়বান্; অতএব আপনি কি প্রকারে সেই সমস্ত 
অস্ত্রবিশারদ মহাবীরগণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন; 
আমি এই চিস্তায় একান্ত ভীত হুইয়াছি। তখন অর্জুন 
সহাস্য বদনে কহিলেন, হে উত্তর ! তোমার ভয় নাই; দেখ 
আমি যখন ঘোষযাত্রা কালে মহাবঝল গন্ধর্বগণের সহিত 

যুদ্ধ করিয়াছিলাম; তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল ? 
যখন দেবাস্ুরপরিরৃত ভয়ঙ্কর খাগুবারণ্যে যুদ্ধে প্রবৃত 
হইয়াছিলাম, তখন কে আমার সহায় হইয়াছিল? যখন 
দেবরাজ ইন্দ্রের কার্ধ্যসাধনার্ধে মহাবল পরাক্রাস্ত পৌলোম 
ও নিবাত কবচের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম,তখন কে আমার 

সহায় হইয়াছিল? যখন দ্রৌপদীর ন্বয়ংবরে বহুংখ ক 
১৬ 
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রাঁজন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাঁম, তখন কে আমার 
সহায় হইয়াছিল ? হে উত্তর! গুরু দ্রোণাঁচার্ধ্য, ইন্দ্র, কুবের, 
যম, বরুণ, পাঁবক, কূপ, কৃষ্ণ ও পিনাকপাণি মহাদেবের 

নিকট অস্ত্র শিক্ষা করিয়া কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে 
কেনই অসমর্থহইব? অতএব তুমি নিরুদ্বেগ চিত্তে শীদ্তর 
আমার রথ চালনা কর। 

ষট চত্বারি”শত্তম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনস্তর মহাবীর অর্জুন উত্তরকে 
সারধ্যকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া,শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ ও আয়ুধ সমস্ত 
গ্রহণ পুর্ববক রথ হইতে সিংহধ্বজ অপনয়ন ও শমীবৃক্ষে 
স্থাপন পুর্ববক যুদ্ধ যাত্র! করিলেন। অনস্তর অর্জন. বিশ্ব- 

কর্্া বিহিত দৈবী মায়া অবলম্বন পূর্বক সিংহলাঙ্কুললক্ষণা- 
ক্রান্ত বানরচিহ্িত পাবকপ্রসাদলন্ধ কাঞ্চনধ্বজের আরা- 
ধন! করিতে লাগিলেন! তখন ভগবান হুতাঁশন শাহার 

অভিপ্রায় অবগত হইয়া, তদীয় রথধ্বজোপরি ভূত্গণকে 
সমিবেশিত করিয়া দিলেন । অনস্তর সেই. পতাকা 
অনতি বিলম্বে আকাশ হইতে অতিবিচিত্র তৃণীর 
সম্পন্ন, মহাবেগশালী তদীয় রখোপরি পতিত হইল। 
অর্জুন সেই পতাকা প্রদক্ষিণ পৃর্ববক সেই কপিধ্বজশালী 
রথে আরোহণ, অঙ্কুলিত্র ধারণ ও শরাদন গ্রহণ করত যুদ্ধে 
গমন করিলেন | পরে অরিমর্দন ধনঞ্জয় শক্রগণের 
লোয্বাঞ্চকর শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন | বেগবান, 
তুরঙ্গমগণ তদীয় শঙ্খধ্বনি শ্রবণ করত মহীতলে পতিত 



বিরাটপর্ব | ১২৩ 

হইল এবং উত্তর নিতান্ত ভীত হইয়া রথগর্তে উপরেশন 
করিলেন। তখন অজ্জুন রশ্মি গ্রহণ পুর্ববক অশ্বগণকে যথা- 
স্থানে স্থাপন করিয়া, উত্তরকে আলিঙ্গন ও আশ্বাস প্রদান 
করত কহিলেন, হে রাজকুমার! তোমার ভয় নাই। হে 
পুরুষশার্দুল! তুমি ক্ষত্রিয় হইয়! কি নিমিত্ত শত্রু মধ্যে 
বিষঞ্ক হইতেছ? তুমি শঙ্ঘধ্বনি, বহুবিধ ভেরীরব ও রণ- 
মাতঙ্গবংহিত শ্রবণ করিয়াছ, তবে কি জন্য অদ্য বিষঞ্জ 

হইতেছ ? উত্তর কহিলেন, হে মহাঁবাহে! ! আঁমি নানাবিধ 
ভেরীরব, শতঙ্বধ্বনি ও রণমাতঙ্গবৃৎহিত শ্রবণ করিয়াছি, 
বটে, কিন্তু পুর্বে কখন এরূপ শঙ্ঘধ্বনি, জ্যানিনাদ ও 
ধ্বজস্থ ভূতগণের গভীর গর্জন শ্রবগ করি নাই, এবং ঈদৃশ 
ধ্বজদণ্ডও কদাঁচ নয়নগোচর করি নাই। এই সকল অমা- 
নুষ শব্দ শ্রবণ করিয়া আমার মন সাতিশয় বিমোহিত ও 
হৃদয় ব্যথিত হইতেছে; দিক সকল আকুলিত হুইয়। উঠি- 
তেছে, ধ্বজপট দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়াতে কিছুই নয়ন- 

গোচর হইতেছে না; এবং গাণ্ডীবনির্ধোষে আমার শ্রবণ-_ 
যুগল বধির হইয়! আমিতেছে। তখন অর্জুন কহিলেন, হে 
উত্তর! তুমি দৃঢ়তর রূপে রশ্মি গ্রহণ করত সাবধানে উপ- 
বেশন কর, আমি পুনরায় শঙ্ঘধ্বনি করিব। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, অনস্তর অর্জন শঙ্ঘধ্বনি করিলে 
পর্বত সকল বিদীর্ণ প্রায়, শক্রগণ বিষণ্ন, সুহ্ধদগণ হর্যাবিষট,- 
গিরিগুহ! প্রতিধ্বনিত, দিপ্বগুল মুখরিত ও পৃথিবী কম্পিত 
হইয়া উঠিল। উত্তর এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার সন্দর্শনে 
সাঁতিশয় সঙ্ক,চিত হইয়া বিমলিনভাবে রথে উপবেশন করিলে 
অর্জুন পুনরায় তাহাকে আশ্বামিত করিলেন। 

দ্রোণাচাধ্য কহিলেন, হে কৌরবগণ ! যখন ইহার মেঘ 

গর্জনের ন্যায় রথনির্ধোষে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে, 'তখন 



১২৪ মহাভারত! 
ইনি অবশ্যই সব্যসাচী হইবেন, সন্দেহ নাই। দেখ, আমা- 
দিগের অস্ত্র শস্্র সকল নিষ্প ভ ও ঘোটকগণ বিষগ্র হইতেছে। 
অগ্নির আর তাদৃশ প্রভা নাই। এক্ষণে সমুজ্বল বস্তুও 

: প্রভাশুন্য বোধ হইতেছে। মৃগগণ আদিত্যের অভিমুখীন 
হইয়া ঘোর মিনাদ করিতেছে । বায়স সকল ধ্বজাগ্রভাগে 
নিলীন হইতেছে । শকুনিগণ আমাঁদিগের দক্ষিণ ভাগ আশ্রয় 
করিয়া মহাবিভীষিক। প্রদর্শন করিতেছে । শিবাগণ রোদন 
করিতে করিতে সেন! মধ্যে প্রবিষ্ট হইতেছে, এবং আহত 

'না হইলেও তথা হইতে নিষ্রান্ত হইয়া মহাভয় উৎপাদন 
খরিতেছে; তোমাদিগের রোমকুপ সকল প্রন দৃষ্ট হই- 
তেছে। অদ্য জ্যোতিষ্ষমগ্ডল অপ্রকাশিত ও ম্বগপক্ষিগণ 
প্রতিকূল বোধ হইতেছে । এই সকল বিবিধ ও৭পাঁতিক 
চিহ্ন দর্শনে বোঁধ হয় অদ্য সমরে অসংখ্য ক্ষত্রিয়ের ক্ষয় ও 
আমাদিগকে বিনষ্ট হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। এ দেখ, 
প্রদীপ্ত উক্কা দর্শনে মেনাগণ সাতিশয় ভীত হইতেছে, বাহন 
সমুদয় দুঃখিত হুইয়া অনবরত অশ্রপাত করিতেছে, সৈন্য- 
গণের চতুর্দিকে গৃত্রগণ উড্্ডীন হইতেছে। হে রাজন! 
অদ্য সেনাগণকে অর্জনশরে নিপীড়িত দেখিয়া সাঁতিশয় 
সন্তপ্ত হইবেন। দেখুন, আমাদিগের সৈন্যগণকে পরাতৃত 
প্রায় বোধ হইতেছে । যুদ্ধে কাহারও উৎসাহ নাই, সক- 
_লের মুখ মান ও চিত্ত অভিভূত হইয়শছে। অতএব গো সকল 
প্রন্থাপিত করিয়া, ব্যৃহ নির্মাণ পুর্ববক তাহাতে অবস্থিতি 
করা কর্তব্য। 



বিরাটপর্ব। ১২৫ 

সপ্তচত্বারি”শতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনস্তর মহারাজ ছুর্য্যোধন ভীদ্, 
দ্রোণ ও কৃপাচাধ্যকে কহিলেন, আমি এবিষয়ে বারম্বার 
কহিয়াছি এবং এক্ষণে পুনরায় কহিতেছি, দ্যুতক্রীড়া সময়ে 
আমাদের এইরূপ পণ হইয়াছিল যে ধাঁহার| পরাজিত হুই- 
বেন,ভাহাদিগকে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও একবগসর অজ্ঞাত' 

বাস করিতে হইবে । এক্ষণে প'গুবদিগের সেই প্রতিজ্ঞাত 
সময় অতিবাহিত হয় নাই। অতএব নির্বাসন কাল অতি- 

ক্রান্ত না হইতে হইতে যদি ধনঞ্জয় আগমন করিয়া থাকে 
তাহা হইলে পুনরায় পাগুবগণকে দ্বাদশ বুসর বনে গমন 
করিতে হইবে । অথবা পাগুবেরা লোভ বশত সমর ভঙ্গ 
করিল ইহ! আমাঁদিগেরই ভ্রান্তি হইতেছে ; কোন বিষয়ে 
দ্ধ উপস্থিত হইলে সর্বদাই সংশয় উপস্থিত হইয়। থাকে । 
কোন বিষয় নিশ্চিত হইলেও তাহার অন্যথা হইয়া যায়। 
ধর্ম্মশীল ব্যক্তিরাও স্বার্থচিন্তা সময়ে ভ্রমকুপে পতিত 
হইয়! থাকেন! অতএব পাগুবগণের প্রতিজ্ঞাত সময় অব- 

শিষ আছে কি অতিক্রান্ত হইয়াছে সে বিষয়ে আমার মহানু_ 
সংশয় উপস্থিত হইয়াছে; বোধ হয় পিতামহ ইহা! বিশেষ 
অবগত আছেন । 

মৎ্স্যসেনাগণ ত্রিগর্তদিগের সহিত যুদ্ধার্থে আগমন 
করিয়াছে; যদ্যপি ধনগ্জয় তাহাদিগের সহিত আগমন 
করিয়! থাকে, তাহাতে আমাদিগের অপরাধ নাই। ত্রিগর্ত- 
গণ মৎ্স্যগণ হইতে বনুপ্রকার অপকার প্রাপ্ত হইয়1 “আযা- 
দের নিকট সাহাধ্য প্রার্থন! করিয়াছিল 1 আমরাও সেই ছয়া- 



পি মহাভারত! 

ভিভূত ত্রিগর্তগণের সাহায্য প্রদানে অঙ্গীকার করিয়া তাহা 
দিগের সহিত এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলাম যে, তাহার! 
প্রথমে সগ্ডমীতিথিতে অপরাহ্হে বিরাটরাঁজের দক্ষিণ গোষ্ঠে 
গমন করিয়া, গোধন সকল আক্রমণ করিবে । পরে বিরাট- 
রাজ তাহাদের বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্র! করিলে, আমরাও অফট- 
মীতে সূর্যোদয় হইবামাত্র উত্তর গোষ্ঠে আসিয়া গোধন 
সকল অপহরণ করিব। এক্ষণে সেই ত্র্িগর্ত সৈনিকেরাই 
বা গৌধন সমস্ত জয় করিয়া আগমন করিতেছে; অথব! 

' তাহার। যদি পরাজিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদি- 
গের সহিত মিলিত হইয়া! মণ্স্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবে 
এই অভিপ্রায়ে আদিতেছে; কিন্ধা মৎ্স্যগণ ত্রিগর্ভ- 
গণকে দূরী ভূত করিয়া! আমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার 
নিমিত্ত রাত্রি থাকিতে থাকিতেই আগমন করিতেছে। 
অথবা তাহাদিগের কোন বীর পুরুষ অগ্রসর হুইয়। আগমন 
করিতেছে । কিংব! স্বয়ং মণ্স্যরাজ আসিতেছেন ! যাহ! 
হউক, মশুস্যরাজই আন্তুন, অথবা ধনগ্জয়ই আসুক, 
আমর! অবশ্যই যুদ্ধ করিব এই প্রতিজ্ঞা করিলাম । 
এসময় তীন্ম, দ্রোণ, কপ, বিকর্ণ এবং অশ্বথাম। প্রভৃতি নর- 
সত্তমগণ কিনিমিভ রথোপরি দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। যুদ্ধ 

ব্যতিরেকে কেহই শ্রেয়োলাভ করিতে পারিবেন না। 
অতএব এই সময় সকলে সাবধান হইয়া, যত্ব প্রকাশ 
করুন। ইন্দ্র অথবা যম বলপুর্ববক- যদি আক্রমণ করেন, 
তাহ হইলে কোন্ ব্যক্তি বিন যুদ্ধে হস্তিনাপুরে প্রতিগ্মন 
করিবে ? পদাতিক ব| অশ্বারোহী হউক, সমরে বিমুখ হইলে 
কেহই আমার শরে জীবিত থাকিতে পারিবে না । অতএব 
এনক্ষণে আপনার আচার্ধ্যবাক্যে কর্ণপাত ন। করিয়! যুদ্ধের 

নীতি বিধান বরুন। অঞ্জনের প্রতি তাহার সাতিশয় অনু- 
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রাগ লক্ষিত হইয়া থাকে । এবং পাগুবগণও আচার্যের 
একান্ত অনুগত ; ধনঞ্জয়কে আগমন করিতে দেখিয়াই উনি 
তাহার প্রশংসা করিতেছেন ; এবং তদীয় অশ্থের হেযারৰ 
শ্রবণ করিয়াই তাহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইয়াছে। যাহা 
হউক, এক্ষণে সেনাগণ যাহাতে শক্রবশীভূত হইয়া, মহা- 
রণ্যপ্রবিষ্ট বৈদেশিকের ন্যায় ভ্রান্ত বা বিপথগামী ন। 
হয়, তাহার উপায় বিধান করুন। পাগুবগণ আগচার্য্ের 
একান্ত অনুগত ইহা তিনি স্বয়ং বলিয়া থাকেন। কোন্ 
ব্যক্তি অশ্বের হেষিত শ্রবণ করিয়াই যোদ্ধার প্রশংস! করিয়! 
থাকে । বাজিগণ স্বস্থানে অবস্থান বা গমন সময়ে সর্ধবদ! 
হেষারব করিয়া থাকে । বায়ু নিরস্তর প্রবাহিত হয় ও 
বাসব সর্বদাই বর্ষণ করিয়। খাকেন। মেঘ উদিত হইলেই 
গর্জন করিয়া! থাকে । ইহাতে পার্ধের কি বীরত্ব প্রকাশ 
পাইতেছে এবং কিনিমিত্ত তিনি তাহার এত প্রশংসা! 
করিতেছেন ? উপায়দশী প্রাজ্ঞ আচার্ধ্যগণ আমাদের প্রতি 
কোন প্রকার অভিলাষ, ক্রোধ বা দ্বেষ না করিয়। কেবল 

করুণা প্রকাশ করিয়। থাকেন। অতএব মহাভয় উপস্থিত 
হইলে, তাহাদিগকে কিছু জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য নহে। 
তাহার। বিচিত্র প্রাসাদ, সভ1 অথবা উপবন মধ্যে বিচিত্র 
কথ দ্বার! পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়! থাকেন এবং জনসমাজে_ 

নানাপ্রকার অলৌকিক কার্য্যের অনুষ্ঠান, অস্ত্রশিক্ষা অথব! 
সন্ধি সয়ে সবিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ করেন। পরচ্ছিদ্রোনু- 
সন্ধান, লোকচরিত্রবিজ্ঞান, হস্তী, অশ্ব ও রথচর্য্যা, গো, 
খর, উদ্র, অজ এবং মেষের কার্্যপরিজ্ঞান, রথ্য! ও 
পুরদ্বার নির্বাণ, অন্ন সংস্কার এবং দো বিষয়েই ইহারা 
পারদশাঁ। ধাহারা বিপক্ষের গুণ কীর্ভন করেন, সেই ষকল 
পরিভগণকে অনাদর করিয়া এক্ষণে যাহাতে শত্রক্ষয় কর! 



১২৮ মহাভারত ৷ 
যাইতে পারে এরূপ নীতি বিধান করুন। চতুর্দিকে এরূপ 
ব্যহ রচনা করিয়া মধ্যস্থলে গো সমুদয় সংস্থাপিত 
করুন, যাহাতে আমরা অনায়াসেই শক্রগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতে সমর্থ হইব।, 

অফচত্বারি”শত্বম অধ্যায়! 

কর্ণ কহিলেন, সকল ধনুর্ধরগণকে ই ভীত এবং যুদ্ধবিমুখ 
দেখিতেছি। এই ব্যক্তি মণ্স্যরাঁজ বা ধনপ্রয় যে হউক 
উহার নিকট ভয়ের বিষয় কি? বেলাভূমি যেরূপ 
মকরালয়কে অবরুদ্ধ করিয়া রাখে, সেইরূপ আমিও 
উহাকে অবরোধ করিয়া রাখিব। মদীয় আশীবিষ সদৃশ, 
আনতপর্ব সায়ক সকল শরাসন হইতে বিনির্ঘ্স্ত হইলে 
আর প্রত্যাবৃন্ত হয় না। শলভকুল যেরূপ পাদপকে আচ্ছন্ন 

করে, আমিও সেইরূপ রুক্সপুঙ্খ শরনিকর বর্ষণ দ্বারা ধন- 
গ্য়কে আচ্ছন্ন করিব । এক্ষণে বিপক্ষগণ ভেরীরবের ন্যায় 
আমাদগের জ্য৷ নির্ধোষ ও তলশব্দ শ্রবণ করুক । ত্রয়োদশ 
. বৎসর অতিক্রান্ত হইল, অর্জুন আমারে সংগ্রামে পরাজয় 
করিবে বলিয়া সমুৎস্ুক রহিয়াছে; অদ্য সে এই সময়ে 
আমাকে সাঁতিশয় প্রহার করিবে, সন্দেহ নাই। মহাবীর 
অজ্জ্ন আমার নিশিত শরনিকর সহা করিবার উপযুক্ত 
পাত্র । মহাবল ধনগ্য় ত্রিলোকবিখ্যাত,আমিও উহ অপেক্ষ। . 
কোন ক্রমে ন্যুন নহি । অদ্য নভোমগুল কাঞ্চনময়পক্ষা- 
চ্ছাদ্রিত মদীয় শরনিকরে আচ্ছম্ম হইয়া, পক্ষিকুলপরি- 
বৃতের ন্যায় বোধ হইবে। অন্য যুদ্ধে অর্জ্নকে বিনাশ 
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করিয়! ছুর্য্যোধনের নিকট পুর্ববস্থীকৃত খণ হইতে খুক্ত হইব। 
অদ্য অর্দপথে বিচ্ছিন্ন শরসমুহের পুঙ্খ সকল আকাঁশবিহারী 
শলভপসমুহের ন্যায় শোভমান হইবে । যেমন উক্কা দ্বার! 
মহাগজকে নিপীড়িত করে, সেইরূপ অদ্য আমিও মহেন্দ্র 
সদৃশ তেজন্বী ধনঞ্জয়কে শরবর্ষণ দ্বারা ব্যথিত করিব। 
গরুড় যেমন পন্নগকে অনায়াদে গ্রহণ করে, অদ্য আমিও 
সেইরূপ সর্বান্ত্কুশল মহাবীর অতিরথ ধনঞ্জয়কে আক্র- 
মণ করিব। যেমন পবনপরিচালিত জলধারাবর্ষা সুগভীর 
গর্জনশালী জলধরপটল ন্ুসমিদ্ধ হুতাশন নির্ববাপিত করে, ' 
তন্ধরপ আমি মহাবেগতুরঙ্গমযোৌজিত রথে আরোহণ 
পূর্বক স্ুশাশিত শরজাঁল বর্ষণ করিয়!, অর্জুনকে নিরাকৃত 
করিব। ভূজঙ্গমগণ যেরূপ বল্লীকমধ্যে বিলীন হয়, অদ্য 
সেইরূপ মদীয় কার্ম্কবিনির্মস্ত আঁশীবিঘোপম শর- 
জাল অর্ছুনশরীরে প্রবিষ্ট হইবে । অচল মেরূপ কর্ণিকার 
পুষ্পে আবৃত হইয়! থাকে ; অদ্য সেইরূপ অজ্জ্বন স্ুবর্ণপুত্থ 
আনতপর্ধব অুতীক্ষ শরসমূহ দ্বারা! সমাচ্ছন্ন হইবে ।আমি খষি- 
ভম জামদগ্ের নিকট অস্ত্রশিক্ষা, করিয়াছি । সেই সমস্ত অস্ত্র 

এবং স্থীয় বীর্ধ্য প্রভাবে অঅরগণেরও সহিত যুদ্ধ করিতে 
পারি । অন্য অর্ভ্ুনের ধ্বজা গ্রস্থিত বানর মদীর ভল্পপ্রহারে 
সাতিশয় ব্যথিত হইয়! ভীষণ নিনাদ করত ভূতলে পতিত 

হইবে, এবং ধ্বজবাপী অন্যাম্য প্রাণিগণও মদীয় তীক্ষশর 
প্রহরে বিপন্ন হইয়া! ভয়ঙ্কর রব করত ইতস্ততঃ পলায়ন 
করিবে । অদ্য আমি বীভগ্লুকে নিপাতিত করিয়। ছুর্য্যো- 

' ধনের হৃদগ্মস্িত চিরশল্যসমূহ উন্মুলন করিব। অদ্য কৌরব- 
গণ পৌরুষকারসম্পন্ন ধনগ্জয়কে হতাশ্ব ও বিরথ হইয়! 
ক্রোধপরায়ণ ভূজঙ্গমের ন্যায় নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে 
দেখিবেন। এক্ষণে কৌরবগণ গোঁধন সমস্ত গ্রহণ করত 

১৭ 



১৩ মহাভারত? 
যথা ইচ্ছা গমন অথব। রথারূচ হইয়া আমার সমরকৌশল 
অবলোকন করুন । 

একোনপঞ্চাশতম অধ্যায়। 

কূপ কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি কুটযুদ্ধে সাঁতিশয় 
' নিপুণ এবং মন্ত্রণাকুশল ; কিন্তু উত্তর কালে কি হইবে সে 
বিষয়ে তোমার কোন বিবেচনা নাই। শাস্ত্রে বন্ুপ্রকার 
মাঁয়াযুদ্ধের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু পণ্ডিতের সেই সযুদ- 
য়কে পাপযুন্ধ বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। দেশ কাল. 
বিবেচন! করিয়! যুদ্ধ করিলে অবশ্যই জয়লাভ হয়! পরস্পর 
আঁনুকুল্য দ্বারা কার্য্য সকল স্ুবিহিত হুইয়। থাকে ; অনুপ- 
যুক্ত দেশ ও অকালে যুদ্ধ করিলে কখন ফললাভ হয় না। 

পণ্তিতগণ কখন রথকফারের ভার বহন করেন না। এই 

সকল বিবেচনা করিলে, পার্থের সহিত সংগ্রাম করা আমা- 
দিগের কোন রূপেই শ্রেয়স্কর নহে। মহাবীর অর্জন 
একাকী সমস্ত কুরুদেশের রক্ষা বিধান, হুতাশনের তৃপ্তি- 
সাধন ও পঞ্চ বুসর ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন? এ 
মহাঁরথ একাকী নুভদ্রারে হরণ করিয়া রথে আরোহণ পূর্বক 
ছৈরথ যুদ্ধ করিবার আশয়ে কৃষ্ণকে আহ্বান করিয়াছিলেন । 
এঁ মহাবীর একাকী কিরাতরূপী ভগবান্ শৃলপাণির সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন ৷ এ মহাবীর অরণ্য মধ্যে জয়দ্রখ কর্তৃক - 
অপহৃত! কৃষ্ণার পুনরুদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। এ মহা- 
বার, পুরন্দরসমীপে পঞ্চ বশুসর অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। 
এ মহাবীর একাকী নিখিল 'অরাতিকুল পরাজয় করিয়া, 
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কুরুকুলের যশোরাশি বিস্তার করিয়াছেন; এ মহাবীর 
একাকী সংগ্রামে অরিন্দম গন্ধর্ববরাজ চিত্রসেন, নিবাত 
কবচগণ ও কালকঞ্জ দীনবদলকে সংহার করিয়াছে! এ 
মহাবীর একাকী স্বীয় বীর্ষ্য প্রভাবে এই সমস্ত অলৌকিক 
কার্য্ের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। হে রাধেয় ! তুমি একাকী কোন্ 
কালে কোন্ মহুণ্ কার্য সমাধান করিয়াছ ? বীরশ্রেষ্ঠ ধন- 
গুয় ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া, ষেরূুপ অসাধারণ ক্ষমতা! 
প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় স্বয়ং ইন্দ্রও তাহার 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন; অতএব হে সুতপুভ্র ! , 
তুমি সেই মহাতেজ! ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে মানস 
করিয়া,দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ পুর্ববক প্রদেশিনী দ্বারা ক্র,দ্ধ আশী- 
বিষের দশন আক্রমণ করিতে বাসন! করিতেছ; তুমি একাকী 
অস্কুশ গ্রহণ ন। করিয়া! মহারণ্যস্থ মত্তকুগ্জরে আরোহণ করত 
নগরে গমন করিতে ইচ্ছ। করিয়াছ। তুমি চীর বান পরিধান 
করত ঘ্বত,মেদ ও বস। দ্বার আহুত প্রজ্ত(লেত হুত1শনের মধ্য- 
দিয়া গমন করিতে ইচ্ডা করিয়াছ। কোন্ ব্যক্তি সর্বাঙ্গ 
বন্ধন পুর্ববক কণ্ে মহাঁশিল! বদ্ধ করিয়া, বাহু দ্বারা সমুদ্র 
সম্ভরণ করিতে অভিলাষ করে? যে ব্যক্তি অকৃতাস্ত্র ও 
ভুর্ববল,তাঁহার বলবান্ ও কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে 
অভিলাষ কর] মুঢ়ত মাত্র। মহাবীর অর্জুন আমাদিগের 
নিকট পরাজিত ও অপমানিত হইয়া ত্রয়োদশ বৎসর 
প্রাতিজ্ঞাপালনে বদ্ধ ছিল, এক্ষণে সেই পুরুষশার্দল অবশ্যই 
আমাদিগকে নিঃশেষিত করিবে | মহাবীর ধনগ্জয় যে কুপম- 
ধ্যস্থ অনলের ন্যায় গোপনে এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন 
ইহা পূর্বে জানিতে পারিলে কখন সেই যুদ্ধুর্মাদ অর্জুন 
সমীপে যুদ্ধ যাত্র। করত মহা সঙ্কটে পতিত হইতাম ন1। 
যাহা হউক, এক্ষণে সৈন্যগণ অন্তর শস্ত্র ধারণ পুর্ব্বক ব্যুহবন্ধ 
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হইয়া অবস্থিতি করুক, এবং দ্রোণ, ছুর্য্যোধন, ভীন্ম, অশ্থ- 
খাঁমা, তুমি ও আমি, এই ছয় জন রথী প্রস্তত, হঁইয়! 
থাকি, তাহ! হইলে সকলে মিলিত হইয়া, বদ্রধর সদৃশ 
অর্জুনের সহিত সংগ্রাম করিতে পারিব। হেকর্ণ! তুমি 
একাকী অঙ্্বনের সহিত যুদ্ধ করিবে, কদাচ এরূপ সাহস 
করিও না । পুক্রধে দানবগণের সহিত স্ুুরগণের যেরূপ 
সংগ্রাম হইয়াছিল, অদ্য অর্জনের সহিত আমাদের সেই 
রূপ সংগ্রাম হইবে, সন্দেহ নাই। 

পঞ্চাশতম অধায়। 

অশ্ব্থাম। কহিলেন, হে কর্ণ! গো! সকল এখন পরাজিত 
ও নিজ সীমার বহিভূতি হইয়। হস্তিনা পুরে নীত হয় নাই; 
তবে ভুমি কি নিমিত্ত আত্মশ্লীঘা প্রকাশ করিতেছ ? মহাবল 
পরাঁক্রান্ত মনুষ্যের] বুতর যুদ্ধে জয়লাভ ও প্রচুর বিভ্ত 
গ্রহ করিয়াও কদাচ অহঙ্কার প্রকাশ করেন না। হুতা- 

শন তৃষটীন্তাবেই সমস্ত বস্ত দগ্ধ করিয়। থাকেন, দিবাকর 
বাক্য প্রয়োগ না করিয়াই স্বীয় প্রভা বিস্তার করেন, 
পৃথিবী মৌনাবলম্বন করিয়াই সকল ধারণ করিয়া রহিয়া- 
ছেন | বিধাতা বর্ণচভ্ুষ্টয়ের বৃত্তি নিদ্ধারিত করিয়। 
দিয়াছেন; বিপ্রগণ স্বাধ্যায়সম্পন্ন হইয়া সর্বদা যজন ও 
যাজন কার্য্যে নিযুক্ত হইবেন। ক্ষত্রিয়গণ ধনুর্ববাণ ধারণ 
পুর্ববক যজ্ঞানুষ্ঠান করিবেন, তাহারা কদাচ যাজন কার্য্যে 
প্রবৃত্ত হইবেন না । বৈশ্যের! অর্থলাভ দ্বার! ৰিপ্রগণের ৰার্যয 
সাধন করিবেন। শুদ্রগণ অকপট হৃদয়ে বিনীত ভাবে 
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ব্রাহ্মণাঁদি বর্ণত্রয়ের গুশাষা করিবেন । মহাঁভাগ মহাপুরু- 
যেরা ধর্ম্ান্ুনারে সমস্ত মেদিনীমগল হস্তগত করিয়! ৭গুণ- 
বিহীন গুরুজনকে অপমাঁন করেন না। এই নৃশংস নির্ঘৃণ 
দুর্য্যোধনের ন্যায় কোন্ ক্ষত্রিয় কপট দ্যুতে রাজ্যলাভ করত 
সন্তষ্ট হইয়া থাকেন? কোন্ ব্যক্তি ম্বগাঁজীবের ন্যায় 
ছলন। ও প্রতারণ! দ্বার! অর্থ সংগ্রহ করিয়া, আত্মশ্লীঘ। 
প্রকাশ করে? তুমি যাহাঁদের ধন অপহরণ করিয়া-. 
ছিলে, সেই মহাঁরথ পাঁগবগণকে কোন্ দৈরথ যুদ্ধে 
পরাজয় করিয়াছ? কোন্ যুদ্ধে ইন্দ্রপ্রস্থ অধিকার 
করিয়াছ £ তোমরা একবস্ত্রপরীধানা রজস্বলা দ্রৌপ- 
দীরে জয় করিয়া যে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে, 
ইহাই তোমাদিগের একমাত্র কার্ধ্য | সারার্থা ব্যক্তি যেরূপ 
চন্দনতরু ছেদন করে; সেইরূপ তোমরা ধনলোভে পুর্বে 
যে সকল ভুক্বন্্ম করিয়াছ, তাহাই উপস্থিত অনর্থের মুল। এ 
বিষয়ে মহাত্স। বিছুর তোমাদিগকে কি বলিয়াছিলেন ? তাহা 

কি তোমরা! এক্ষণে বিন্মত হুইয়াছ ? মনুষ্যদিগের শক্ত্য- 
নুসারে শান্তি অবলম্বন কর পরম শ্রেয়স্কর। মনুষ্যের 
কথা কি, পিপীলিকা প্রভৃতি ইতর জীবগণের মধ্যেও এই 
গুণ বিদ্যমান আছে। 

ধনগ্রয় দ্রৌপদীর সেই সকল ক্রেশ কখন সহা করিবে 
না । সে কুরুকুলক্ষয়ের নিমিতই প্রাছুর্ভত হইয়াছে 
তুমি বিচক্ষণ হইয়া, কি নিমিত্তে এবিষয়ের উল্লেখ করিতেছ ? 
জিষুঃ আমাদিগকে নিঃশেষিত করিয়া, অবশ্যই বৈরনির্যাতন 
করিবে, সন্দেহ নাই। কুস্তীনন্দন ধনঞ্জয় নমরে দেব, গন্ধ রব, 
অসুর, অথব৷ রাক্ষনভয়ে কদাচ ভীত হয় নাঁ। গরুড় মহ- 

বেগে পতিত হইবামাত্র যেরূপ বৃক্ষ উন্ম.লিত হয়) সেই- 
রূপ মহাবীর ধন্গ্জয় ক্রোধভরে যাহাকে আক্রমণ করিবে, 
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সে তত্ক্ষণাৎ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইবে; সন্দেহ নাই। পার্থ 
বলবীর্ষ্যে তোমা অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট ; ধনুর্বিবদ্যায় 
সাক্ষাৎ অমররাজ সদৃশ, যুদ্ধে বাস্থদেবের সমান। অতএব 

কে তাহার প্রশংসা না করিবে? যেব্যক্তি দৈববলে দেব- 
গণেরও বাহুবল দ্বারা মানবগণের সহিত সংগ্রাম ও অস্ত্র 

বার অস্ত্র সকল প্রতিহত করিতে পারে, পৃথিবীতে সেই 
অর্জুনের সদৃশ বীর পুরুষ আর কে আছে ? 

আচাধ্যের! শিষ্যের প্রতি অপত্যের ন্যায় শ্রেহ প্রকাশ 
করিয়! থাকেন, এই নিমিত্ত অর্জন দ্রোণাচার্যের নিতান্ত 
প্রিয়পাত্র ৷ হে ছুর্য্যোধন ! ভূমি যে রূপে দৃুযুতক্রীড়া করিয়া- 
ছিলে,যে রূপে ইন্দ্রপ্রস্থ হরণ করিয়াছিলে ও যেরূপে দ্রৌপ- 
দীকে সভায় আনয়ন করিয়াছিলে,এক্ষণে সেইরূপে তোমাকে 
অর্ভ্বুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । তোমার মাতুল ক্ষত্রধর্ম্ম 
বিশারদ গান্ধাররাজ শকুনি এক্ষণে যুদ্ধ করুন। অর্জুনের 
গাণ্ীবরূপ পাশক দিক্ বা চতুষ্ষ নিক্ষেপ করে না)উহ1 কেবল 
নিরন্তর তীক্ষধার শরসমুহ নিক্ষেপ করিয়৷ থাকে । মহাবীর 
ধনঞ্জয়ের সুতীক্ষ সায়ক সকল গ্াণ্ডীববিনির্ম,স্ত হইয়া, 
পর্বত বিদারণ করত গমন করিতে পারে। প্রবল ঝঞ্জাবাত, 

মৃত্যু এবং হুতাশন কদাচ সমস্ত নিঃশেষ করিতে সমর্থ হন 
না, কিন্তু ধনগ্রীয় ক্রুদ্ধ হইলে সকলই বিনষ্ট করিতে 
্পীরেন। তুমি সভামধ্যে শকুনির সাহায্যে যে রূপে দ্যুত- 

ক্রীড়। করিয়াছিলে,এক্ষণে সেইরূপ শকুনি কর্তৃক পরিরক্ষিত 
হইয়া, অর্জনের সহিত যুদ্ধ কর। অন্যান্য যোদ্ধাগণও 
স্বেচ্ছানুসারে যুদ্ধ করুন; আমি ধনগ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিব 
না। যদি মৎ্স্যরাজ আগমন করেন, তাহ হইলে আমি 

যুদ্ধে প্রবৃতত হইব। 
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একপঞ্চাশতভম অধ্যায়। 

ভীক্ম কহিলেন, অশ্বত্থাম! ও কপাচার্য) উত্তম কহিয়াঁছেন; 
কণ ক্ষাত্র ধর্্মানুসারে কেবল যুদ্ধ করিতেই ইচ্ছা! করিতে- 
ছেন; আচার্য্যের বাক্যে দোষারোপ কর! বিজ্ঞ পুরুষের কর্তৃব্য 
নহে। এক্ষণে আমার মতে উত্তম রূপে দেশকাল পরিজ্ঞাত 

হইয়া যুদ্ধ করা কর্তব্য। সূর্য্য সদৃশ তেক্জস্বী পাচজন শক্রর 
অভ্যুদয় দেখিয়! কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি বিমোহিত না হয়? 

ধান্রিক ব্যক্তিরাঁও স্থার্থানুচিন্তনে বিষুপ্ধ হইয়। থাঁকেন। 
হে ছুর্য্যোধন ! এক্ষণে এবিষয়ে আমার যে মত তাহা বলি- 
তেছি, শ্রবণ কর। কর্ণ যোদ্ধবর্গকে উৎসাহিত করিবার 
নিমিভ্তেই সমরবাসন! প্রকাশ করিতেছে ; অতএব আচার্য্য 
দ্রোণ, কৃপ, আচাধ্যপুত্র এবং তোমার এবিষয়ে ক্ষমা কর! 
কর্তব্য । এক্ষণে মহ কার্য্য উপস্থিত; অজ্জুন আগতগপ্রায়; 
অতএব এখন বিরোধের সময় নহে । আগনাদিগের অস্ত্রবিদ্য 

আদিত্যপ্রভাঁর ন্যায় এবং ব্রহ্মণ্য ও ব্রহ্ষান্ত্র চন্দ্রমার স্থির 

লক্ষমীর ন্যায় সতত প্রতিষিত রহিয়াছে। ভরতকুলা চাধ্য 
দ্রোণ, কূপ এবং অশ্বথাম! ভিন্ন চারি বেদ ও ক্ষাত্রতেজ_এ_ 
উভয়ের একত্র সমাবেশ দৃষ্ট হয় না। বেদান্ত, পুরাণ ও 
ইতিহাস এই সকল বিষয়ে পরশুরাম ব্যতীত দ্রোণাচার্যঃ 
অপেক্ষা আর কোন ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ নহে। মনীষিগণ কহিয়া- 
ছেন, সৈন্যদিগের যতশ্রকার ব্যসন আছে, তাহার মধ্যে 
ভেদই শ্রেষ্ঠ; অতএব হে আচার্ধ্যপুত্র! আপনি ক্ষমা করুন 
এক্ষণে ভেদের সময় নহে । সকলে সমবেত হইয়! অন্থ্ধুনের 
সহিত যুদ্ধ করাই বিধেয়। 
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অশ্বর্থামা কহিলেন, হে পুরুষর্ষভ ! এক্ষণে আমাদিগের 
এরূপ বাক্য প্রয়োগ করা উচিত নহে; কিন্ত পিত1 ক্রোধ- 
পরায়ণ হইয়! যাহ1 কহিয়াছেন,তাহাঁর কারণ এই,পণ্তিতের। 
গুণবান্ শত্রর গুণ ও দোষী গুরুর দোষোল্লেখ করিতে 
পরাত্মখ হন না এবং তাহার সর্ব প্রযত্বে পুত্র ও শিষ্যকে 
হিতোপদেশ প্রদান করিয়। থ।কেন। 

ছুর্য্যোধন কহিলেন, হে আচার্ধ্য ! ক্ষমা করুন; আপনি 

সন্তষ্ট থাকিলেই আমাদিগের সকল মঙ্গল। বৈশম্পায়ন্ 
'কহিলেন, তদনস্তর ছুর্য্যৌধন কর্ণ, ভীম্ম ও মহাত্মা কৃপের 
সহিত দ্রোণাঁচার্ধ্যকে সামনা! করিতে লাগিলেন । তখন 

দ্রোণ কহিলেন, আমি শাস্তনুতনয় ভীমের বাক্য শ্রবণ 
করিয়াই প্রসন্ন হইয়াছি। পরে ভীত্মকে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! এক্ষণে পার্থ যাহাতে যুদ্ধে ছুধ্ো- 
ধনকে আক্রমণ করিতে না পারে,যাহাতে মহারাজ হুর্য্যোধন 

শত্রুর বশীভূত ন। হন, তদ্বিষয়ে নীতি বিধান কর! কর্তব্য । 
প্রতিজ্ঞাত সময় অতিক্রান্ত না হইলে অজ্জুন কখন আত্ম- 
প্রকাশ করে নাই । এঁ মহাবীর অদ্য গোঁধন গ্রহণ না করিয়। 
কদচ ক্ষম! করিবে না। অতএব যাহাতে ধনগ্য় মহারাজ 
সুর্ষেযোধন এবং এই সমস্ত সেনাগণকে পরাজয় করিতে ন! 
পারে, তাহার উপায় বিধান কর। পুর্বে ছুর্য্যোধন' পাগুব- 
গণের সময়পালনবিষয়ে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অনুস্মরণ 
করিয়া ভীক্ষ স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করুন। 
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দ্বিপঞ্চাশত্ম অধ্যায় । 

ভীক্ম কহিলেন, মহারাজ ! কল।, কাণ্ঠা, মুহূর্ত, দিন, পক্ষ, 
মাল, গ্রহ, নক্ষত্র, তু ও সন্ব্সর এই কয়েকটীর সমষ্টিকে 
কালচক্র কহে। উহাদিগের কালাতিরেক ও জ্যোতিক্ক- 
মণ্ডলের ব্যতিক্রম বশত প্রতি পঞ্চম বৎসরে ছুই মাস করিয়া 

বুদ্ধি হয় ॥ এই রূপে তাহাদিগের ত্রয়োদশ বশুসর পুর্ণ হইয়। ' 

পঞ্চমান ও ছয় দিবস অধিক হইয়াছে । পাগুবগণ যাহ! 
যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, .তাহ1! সম্যক প্রকারে প্রতি- 
পালিত হইয়াছে বলিয়াই অঙ্জন সমাগত হইয়াছে । মহাত্ব! 
পাগুবগণ সকলেই পরম ধার্মিক; বিশেষতঃ যুধিষ্ঠির তাহাদি- 
“গর রাজা ; অতএব তাহারা কি নিমিত্তে ধর্মের নিকট 

“পরাধী হইবে ? তাহারা লোভবিহীন ও কৃতী জুভরাঁৎ 
অধশ্মীচরণ দ্বার রাজ্যলাভের প্রত্যাশা! করে না। তাহার! 
ধর্দপাশে বদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, এজন্য ক্ষাত্রধর্্ম হইতে 
বিচলিত হয় নাই; নচেশ সেই সময়েই আপনা- 
দিগের পরাক্রম প্রকাশ করিত । তাহার অনারাসে ম্বৃতুু- 

মুখে গমন করিতে পারে, কিন্তু কদাচ অনৃত পথে গমন 
করিতে পারে না। সেই নরর্ভগ্ণ প্রাপ্য বিষয় কদাচ 
পরিত্যাগ করে না; দেবরাজ কর্তৃক রক্ষিত হইলেও যথ৷ 
সময়ে আপনাদিগের প্রাপ্য বস্ত্র গ্রহণ করিয়। থাকে । এক্ষণে 

আমাদিগকে অপরাজেয় অঙ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । 
অতএব এই সময়ে তোমরা সাধুগণচরিত কল্যাণকর 

বিষয়ের অনুষ্ঠান কর! হে রাজেন্দ্র! যুদ্ধে নিশ্চয় জরল্লাভের 
সম্ভাবন। নাই ; উহাতে একের জয় বা পরার আবশ্যই হইয়া 

৮ 
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থাকে ; তাহাতে চিন্তার বিষয় কি? ধনঞ্জয় সযাগত প্রায় 
হইয়াছেন; অতএব এক্ষণে শীত্ত্র যুদ্ধের অথবা ধর্ম্মসম্মত 
কর্্দের অনুষ্ঠান কর। 

ছুদুর্যাধন কহিলেন, পিতামহ! আমি পাগবদিগকে 
কদ[চ রাজ্য প্রদান করিতে পারিব না; আপনি শীঘ্র যুদ্ধের 
উদেঘাগ করুন৷ ভীস্ম কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! যাহাতে 
তোমাদিগের মঙ্গল হয়,আষার এরূপ উপদেশ প্রদান করা 
কর্তব্য; যদি অতিরুচি হয়, তাহা হইলে যাহ! বলিতেছি,শ্রবণ 

' কর! তুমি এই সমস্ত সৈন্যগণকে চারিভাগ করিয়। তাহার 
এক ভাগের সহিত স্বপুরে প্রস্থান কর,অপর এক অংশ সৈন্য 
গোধন লইয়৷ গমন করুক । অনস্তর কৃগাচার্য, কর্ণ দ্রোণঃ 
অশ্বখামা এবং আমি আমরা সকলে অবশিষ্ট দুই অংশ 
সৈন্য মমভিব্যাহারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ ধনঞ্জয়ের সহিত্ত যুদ্ধ করিব। 
মণ্ুস্যরাজ বা স্বয়ং শতক্রতুই আগমন করুন যেমন বেলা- 
ভূমি উচ্ছলিত তোয়নিধিকে নিবারণ করে, আমিও আজি 
সেইরূপ তাহাদিগকে নিবারণ করিব, সন্দেহ নাই। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সকলেই মহাত্মা ভীম্ষের বাক্যে 
সম্মত হইলেন। কুরুপতি দুর্য্যোধন তাহার আদেশান্ুসারে 
সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিলেন । ভীতক্ষ, প্রথমে ছুর্য্যোধন পরে 
গোধন সকল প্রেরণ করিয়া, সৈন্য সংস্থাপন পূর্বক ব্যুহ- 
রচনায় প্রবৃত্ত হইয়1, কহিলেন, হে আচাধ্য ! আপনি মধ্য 
স্ানে ভবস্থিতি করুন, অশ্বথাম। ও কৃপাচার্ষ্য দক্ষিণ পাশ্ব 

রক্ষা করুন। সূৃতনন্দন কর্ণ অগ্রসর হইবেন, এবং আমি 
কলের পশ্চাতে থাকিয়। সর্বতোভাবে রক্ষা করিব। 

্তাে। ৫০০ আক) সপে অত 
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ব্িপঞ্চাশতম অধ্যান়। 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে রাজন্! মহাবীর ধনঞ্জয় রখঘোষে 
চতুর্দিক্ পরিপুর্ণ করত কৌরবসৈন্য মধ্যে সহসা! সমুপস্থিত 
হইলেন । তখন কৌরবগ্ণ তদীয় ধ্বজাগ্র সন্দর্শন, গাণ্ীৰ 
নিম্বনও বথনির্ধোধ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তদনস্তর 

দ্রোণাচাধ্য সমাগত গাভীবধন্বাকে দেখিয়া সকলের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, এ দেখ, দূর হইতে 
মহাবীর পার্ধের ধ্বজাগ্র শোভা পাইতেছে ; রথনির্ধোষ 
শর্তিগোচর হইতেছে; ধ্বজাগ্রস্থিত বানরগণ মহাভয়ঙ্কর 
রব করত সৈন্যগণের ভয়োুপাদন করিতেছে । মহারথ 
অর্জুন রথবরে আরোহণ পূর্বক মুন্ুমুহু গাণ্ডীৰ শরাসনে 
বজনিস্বন সদৃশ টক্কারধ্বনি প্রদান করিতেছে। দেখ, এই 
ছুইটী শর সমবেত হইয়া আমার পদদ্ধয়ে নিপতিত হইল । 
অপর চুইটী আমার শ্রবণদ্বয় স্পর্শ করিয়া! অতিক্রান্ত হইল। 
পার্থ বনবাঁসকালে যে সকল অমানুষ কর্ন সম্পন্ন করিয়াছে, 
এক্ষণে প্রত্যারস্ত হইয়! তাহাই আমার কর্ণগোচর করিল? 
যাহা হউক,আমর! বনুকালের পর প্রিয়বান্ধব ধনগয়ের দর্শন 
লাভ করিলাম। এক্ষণে অর্জুন রথ, শর, মনোহর তলত্র, 
তৃশীর, শঙ্খ, কবচ, কিরীট, খড়গ এবং ধনুক ধারণ করিয়া, 
প্রস্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভমান হইতেছে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনভ্তর অঙ্ভুন কফৌরবগণকে 
গ্রামে, সমবস্থিত অবলোকন করিয়া, উত্তরকে কহিলেন, 

ছে সারথে ! ৫সনাগণের গ্রতি বাপপাত কালে তুমি আশ্বরশ্মি 
ত্যত লদ্ধিবে; জাম এই লৈন্যগণ মধ্যে সেই কুরুকুলা, 
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ধম ছুর্য্যোধন কোথায় আছে,অন্বেষণ করিব । এক্ষণে অন্যান্য 
সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার আবশ্যক নাই; ঘেই অভি- 
মানী দুর্য্যোধন পরাজিত হইলে, সকলেই পরাজিত হইবে, 
সন্দেহ নাই | এ আচার্ধ্য (ড্রোণ, উহার পশ্চাু অশ্বথাম, 
ভীম্ম, কপ ও কর্ণ অবস্থিতি করিতেছেন । এখানে ছুর্যো- 

ধনকে দেখিতেছি না; বোধ হয়, সে গোধন গ্রহণ পুর্ববক 
প্রাণভয়ে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিতেছে । অনর্থ সংগ্রামের 

প্রয়োজন নাই; এক্ষণে আমর! কুরুসেন। পরিত্যাগ করিয়া 
. তাহারই অনুসরণে প্রবৃত্ত হইব। তাহাকে পরাজয় কৰিলে, 
অনায়াসে খোঁধন সকল প্রতিনিরৃত্ত করিতে সমর্থ হইব। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, অনস্তর উত্তর যত্ব সহকারে রশ্মি 
যত করিয়া, যে দিকে রাজা ছুর্য্যোধন গমন করিতেছেন, 

সেই দিকে অশ্ব চালনা! করিলেন । তখন কৃপাচার্্য অজ্ঞুনের 
অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, দ্রোণকে কহিলেন, অর্জুন মহা- 
রাজ ছুর্য্যোধনকে আক্রমণ করিবার নিমিত গমন করি- 

তেছে, এই সময়ে আমরা সকলে সমবেত হইয়া মহারাজের 

পাঞ্ গ্রহণ করি। ক্রোধপরায়ণ ধনঞ্জয়ের সহিত দেবরাজ 

ইন্দ্র, মধুসুদন, অশ্ব্থামা এবং ড্রোণাচার্ধ্য ব্যতিরেকে কেহই 
একাকী যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না। এক্ষণে গোধন বা 
প্রচুর ধন লইয়া আমাদিগের কি উপকার হইবে ; মহারাজ 

দুর্য্যোধন অনতিবিলম্বে নাবিকশুন্য নৌকার ন্যায় অঙ্জুন- 

সলিলে নিমগ্ন হইবেন, সন্দেহ নাই। 
অনন্তর অর্জন তথায় গমন পুর্ব্বক উচ্চৈংস্বরে আপনার 

নাম কীর্তন করিলেন, এবং কুরুসৈন্যগণের প্রতি শলভ- 
সমূহের ন্যায় অনবরত বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন 

অর্জনশরে ভূমণ্ল ও নভোমগুল আচ্ছন্ন হইল; কৌরৰ 
সৈন্যগণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কিন্তু কেহই 
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পলায়ন করিল না; প্রত্যুত,নিরস্তর শরবর্ষণ দর্শনে অজ্রনের 
প্রশংসা করিতে লাগিল । 

এই অবসরে মহাবীর অঙ্জন শক্রগণের লোমহর্ষণ শঙ্খ- 
ধ্বনি ও গাগ্ীবে টন্কার প্রদান করত ধ্বজদণ্ডে ভূতগণকে 

প্রেরণ করিলেন! তদীয় শঙ্ঘর্বনি, রথনির্ধোষ, গাণ্ডীবনিনাদ 
ও ধ্বজবাসী উর্ধপুচ্ছ ধাবমান অমানুষ ভূতগণের ভয়ঙ্কর 
শব্দে মেদিনী কম্পিত হইতে লাখিল। তখন গোধন সকল 
দক্ষিণ মুখে প্রতি নিবৃত্ত হইল । 

চতুঃপঞ্চাশতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! ধনুর্দরপ্রধান অর্জুন 
এই রূপে শক্রগণকে পরাজয় করত গোঁধন সকল মুক্ত করিয়। 
যুদ্ধাভিল!ষে পুনর্ববার ছুর্যোধন সমীপে উপনীত হইলেন । 
কৌরবগণ গোঁধন সমুদয়কে মৎস্যাভিমুখে ধাবমান হইতে 
ও কৃতকার্য ধনঞ্জয়কে ছুর্য্যোধনের অভিমুখে গমন করিতে 
দেখিয়], সহস! তাহার প্রতি ধাবমান হইলেন। তদনস্তর 
মহাবীর অর্জুন বহুধ্বজবিশিষ্ট কুরুসৈন্যব্যহ অবলোকন 
করত উত্তরকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, হে রাজকুমার 
কাঞ্চনরশ্মিযুক্ত এই শ্বেতাশ্বগণকে সত্বর এই দিকে চালন! 
কর; তাহা হইলে অনায়াসে সেই কুরুবীরগণের মধ্যে প্রবেশ 
করিতে পারিবে । এঁ দেখ, মহাগজ সদৃশ সূৃতপুত্র আমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে সমুদ্যত হইয়াছে । এ ছুরাতআ। ছুর্য্যোধনের 
আশ্রয়বলে দর্পিত, তুমি আমাকে শীস্ উহার নিকট লইয়া 
চল। বিরাটতনয় -বায়ুবেগগামী শ্বেতবর্ণ অশ্বণকে চালন! 
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করত শক্রনৈন্য বিনাশ পূর্বক সমরস্থলে উপস্থিত 
হইলেন। 

তখন চিত্রসেন প্রভৃতি বীরগণ কর্ণের সাহায্যে অর্জধুনের 
উপর শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । পুরুষপ্রবীর ধনঞ্জয় শরাসন- 
বিনিপ্ধ,ক্ত শরানল দ্বার! বিপক্ষকাঁনন দঞ্ধ করিতে লাগি- 
লেন। এই প্রকারে তুমুল সংগ্রাম আরস্ভ হইলে, বিকর্ণ 
রথারোহণ করিয়া অঙ্ভ্বন সমীপে আগমন পুর্ববক তাহার 
প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন শব্রহস্ত। 
ধনঞ্জয় জুবর্ণালঙ্কৃত দৃটমৌব্বাঁক ধনু আকর্ষণ পূর্ধক বিকর্ণকে 
ভূতন্পে নিপাতিত করত তদীয় রখধ্বজ ছেদন করিলেন । 
বিকর্ণ পতিত হইবামাত্র প্রাণভয়ে সত্বর গমনে পলায়ন 
করিল! 

বিকর্ণ পলায়ন করিলে শত্রস্তপ, মহাবীর ধনগ্য়ের 
অমানুষ কার্য দর্শনে সাতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া, তাহার 
প্রতি অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাবীর অর্জন 
শকত্রস্তপের শরাঘাতে সাতিশয় ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, ভাহাকে 
পাঁচ বাণ ও তদীয় সারথিকে দশ বাণ দ্বার! বিদ্ধ করিলেন। 
তদনস্তর শত্রন্তপ, মহাবীর ধনঞ্জয় কর্তৃক বাণ দ্বার! বিদ্ধ 
হইয়া সগাগ্র হইতে নিপতিত বাতভগ্র মহীরুহের ন্যায় 
রণভূমিতে পতিত হইল; অন্যান্য মহাবীরগণ অর্্বনশরে 
-জর্রীভূত হইয়া, বায়ুবেগে কম্পিত মহারখ্যের ন্যায় 
কম্পিত হইয়া! উঠিল; বাঁসব তুল্য বীর্য্যশালী লৌহবর্মধারী 
হিমালয়জাত মহাগজ সদৃশ মহাবীরগণ বাঁসবতনয়শল্ে 
গতাশ্ড হইয়া ভূতলে শয়ন করিল; আতপ সময়ে অগ্নি 
যেরূপ রন দগ্ধ করিয়! ইতস্তত পরিভ্রমণ করে, পুরুষপ্রবীনর 
অর্জুন সেইরূপ শক্রকুল ক্ষয় রুরিয়া রণভূমিতে ইতস্তত 
বিচরণ করিতে লাখিলেন। অনিল বেরূপ বসস্তক লে হক্ষ- 
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পত্র পাতিত ও মেঘ সমুদয় ইতস্তত সঞ্চালিত করে, সেই- 
ূপ মহাবীর অতিরথ ধনঞ্জয় রণস্থলে শক্রগণকে ছিন্ন ভিন্ন 
করিয়া সত্বর কর্ণের ভ্রাতার অশ্বগণকে সংহার করত একবাণে 
তাহার মস্তক ছেদন করিলেন । অনন্তর নাগরাজদ্বয় 
সদৃশ পরাক্রমশালী ব্যাত্র যেরূপ বুষভের প্রতি ধাবমান 
হয়, মহাবীর কর্ণ ভ্রাতারে বিনষ্ট দেখিয়া দেইরূপ অর্জুনের 
প্রতি ধাবমান হইলেন । এবং দ্বাদশ বাণ দ্বারা অশ্ব- 
গণ ও সারথির সহিত তাহাকে বিদ্ধ করিলেন। তখন গরুড় 

যেরূপ মহাবেগে সর্পের উপর নিপতিত হয়, তদ্রপ- 
মহাবল পরাক্রমশালী অর্জন কর্ণের অভিযুখে উপস্থিত 
হইলেন। কৌরবগণ সেই মহোহ্সাহসম্পন্ন মহাবীরদয়ের 
সংগ্রামদর্শনমানসে তথায় উপস্থিত হইলে, ধনুর্ধর- 
প্রধান ধনগ্য় ক্রোধভরে ক্ষণকাল মধ্যে বাণবর্ষণ দ্বারা কর্ণ 
এবং তীহার অশ্ব ও সারথিকে দুরীকৃত করিলেন । ভীক্ষ 
প্রভৃতি মহাবীরগণ ও তীাহাঁদিগের অশ্ব, রথ ও গজ সমুদয় 
অর্ভুনশরে আচ্ছন্ন হইল। তখন মহাবীর কর্ণ শরসমূহ দ্বার! 
অর্জনের সায়ক সমুদয় নিরাকৃত করত ধনুর্কাণ ধারণ পুর্ববক 
গ্রস্বলিত হুতাঁশনের ন্যায় নিঃশস্ক চিন্তে অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন; তাহ! দেখিয়া কৌরবগণ মাতিশয় আহলাদের সহিত 
করতালিপ্রদান ও শঙ্খ, ভেরী পনব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাঁদন 
পূর্বক কর্ণের প্রশংসা করিতে লাগখিলেন। অনন্তর কর্ণ 
গাণীবধন্ব! অর্জুনের প্রতি দৃহ্টিপাত করিয়া নিংহনাদ আরম্ত 
করিলেন । তখন অর্জন ভীক্ম, দ্রোণ এবং কৃপকে অবলো- 
কন পূর্ধবক তদীয় রথ, অশ্ব এবং সারথির প্রতি বাণবর্ষণ 

করিতে লাগিলেন । কর্ণও সায়কসমূহবর্ষণ দ্বারা ধনগ্জয়কে 
আচ্ছাদিত করিলেন। তখন তাহাদিগকে যেঘনির্্ম,ক্ 
শশিদিবাকরের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল | 
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অনন্তর লখুহস্ত কর্ণ সত্বরে অর্জুনের অশ্বগণকে বাপবিদ্ধ 
করিয়া,ঠাহা'র সারথির প্রতি তিন বাণ ও ধ্বজের উপরিভাগে 
তিনশর নিক্ষেপ করিলেন। দিবাকর যেরূপ কিরণ দ্বারা 
এককালে সমস্ত জগশ্ড পরিব্যাপ্ত করেন, সেইরূপ মহাবীর 
ধনগ্য় সুপ্তোখিত নিংহের ন্যায়, ক্রোধপরবশ, হইয়া! 
শরবর্ষণ দ্বার! কর্ণের রথ আচ্ছন্ন করিয়া, তৃশীর হইতে নিশিত 
ভল্তান্ত্র নিক্ষাশিত করত তীহার শরীর বিদ্ধ করিলেন ; 
অনন্তর শাণিত শরজাল দ্বার! সূতপুত্রের বাহু, শির, উর, 
'ললাট ও গ্রীবাঁদেশ ভেদ করিলে পর হস্তী যেরূপ অন্য হস্তী 
কর্তৃক পরাজিত হুইয়! পলায়ন করে, সেইরূপ মহাবীর 
করণ অশনি সদৃশ শর প্রহার দ্বারা নিতান্ত ব্যখিতহৃদয়, 
হইয়! রণভূমি পরিত্যাগ পুর্ববক পলায়ন করিলেন। 

-_ +83- 

পঞ্চপঞ্চাশভ্ম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণ পলায়ন করিলে পর ছুর্ষ্যো- 
ধনপ্রমুখ বীরগণ স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে অর্জুনকে 
আক্রমণ করিয়া, চতুর্দিক হইতে বাণবর্ষণ করিতে লাগিলেন । 
তখন বীভ্সু নিংশঙ্ক হইয়া, সহাস্য বদনে বেলার ন্যায় 

মহাপাগরোপম কৌরবসেনাঁর বেগ ধারণ করত দিব্যাস্ত্ 
সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন। হেমন সূর্ধ্যকিরণ 
দ্বারা মেদিনীমগ্ডল আচ্ছাদিত হয়, সেইরূপ গাণ্ডীব- 
নির্ম ক্ত সায়কসমুহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । অর্জন 
শাণিত শর দ্বারা অরাতিথণের অশ্ব, রথ ও গজের সর্বব 
শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন। কৌরবগণ অস্বগখের গতি, 
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উত্তরের শিক্ষানৈপুণ্য, অক্ত্রশস্ত্রের প্রয়োগ কৌশল ও 
ধনঞ্জয়ের আশ্চর্য শক্তি এবং অপ্রতিহত প্রভাব নিরীক্ষণ 
করিয়া, সবিন্ময় চিন্তে ভূয়সী প্রশংসা! করিতে লাগিলেন । 
তশ্ুকালে ভ্ীহাদিগের বৌধ হইল যেন গ্রলয়কালীন হুা- 
শন প্রজা সকল দগ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছে । ফলতঃ অর্জন 
সেই সময়ে এরূপ প্রদীপ্ত হইয়াছিলেন যে, বিপক্ষগণ 
'াহঁকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় নাই। 

অর্করশ্মি শৈলস্থিত মেঘলমুহে সংলগ্ন হইলে যেরূপ 
মনোহর শোভা হয়, প্রন্ফ,টিত অশোককুল্মন্ুষমায় বন- 
ভূমি যেরূপ পরম সুন্দর দেখায়, সেইরূপ কৌরব সেন- 
গণ অর্ভনশরে বিদ্ধ হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। 
অন্ঞুনশর দ্বারা হিরগ্ময় মাল্য, ছত্র এবং পলাক] মকল 

ছিন্ন হইলে, সদাগতি তাহা আকাশপথে ধারণ করিয়। 
রহিলেন (১) । পার্থ কর্তৃক অশ্বগণ ছিন্নযুগ হইয়া রথাঙ্গদেশ 
বহন করত ভয়ে চতুদ্দিকে ধাবমান হইল । হত্তী সকল 
পার্থশরে সর্ববাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হইয়! রণসভূমিতে পতিত হইল । 
তখন রণস্থল কৌরবগজশরীরে সংবৃত হইম। মেঘাচ্ছন্ন নভে।- 
মণ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। হে রাজন্ ! যুগান্তকালে 
কালাগ্নি প্রস্বলিত হইয়] যেরূপ সমস্ত স্থাবর জঙ্গম নিহশেষ 

রূপে দগ্ধ করে, সেইরূপ পার্থ সমরানলে রিপুকুল দগ্ধ 
করিতে লাগিলেন। | 

পলি ০ ০ পিএ পদ পো সস লাস পোসসি সি পিসিলানপা ৮ আপীল সস্পিশিসিপাস্টি তিশা শিপ পিল পাটি শী পি পাস্টিপীি পাপা সিসির পপ শসা পা ৯ সপ পা সএপপা সত সাপ সস 

(১) জিংছ মহে'দর এই শ্ছলট পরিতাাগ করিয়াছেন এস্লের 

স্কুল এই । 

এষোইজ্ুনশৈঃ শীর্ণ শুষ্যৎ পুষ্পংহিরগ্রয়ং। 

ছত্রাণিচ পতাঁকাশ্চ খে দধার সদাগত্তিঃ। 
১৯ 
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অনস্তর ছুর্য্যোধনসৈন্যগণ তাহার অস্ত্র প্রভা, গাণ্ীবের 

নিশ্বন, ধ্বজস্থ ভূতগণের অলৌকিক শব্দ ও বানরের ভীষণ 
রব শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় ভীত হইয়া উঠিল; রথাঙ্গ ভগ্ন 
হওয়াতে শীন্তর পলায়ন করিতে সমর্থ হইল'ম1। অর্জন 
সাহসের সহিত তাহাঁদিগের পশ্চাঁৎ ভাগে উপস্থিত হইয়া, 
অনবরত শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন । ধনঞ্জয়ের শর সূর্ধ্য- 
কিরণের ন্যায় অতি তীক্ষ ও অসংখ্যেয় ;' যেমন অনস্তভোগ 
'ভুজগ মহার্ণবে ক্রীড়া করে, সেইরূপ মহাবীর অর্জ্বন অনব- 
রত শরবর্ষণ পূর্বক সমরসাগরে ক্রীড়। করিতে লাগিলেন। 
কলতঃ,তাহার অবিরল শরধারাঁপাতে শক্ররশরীরে স্থানমমা- 
বেশ হইল না এবং স্বৃত পতিত নৈনিকশরীর সমুদায়ে পথ 

রুদ্ধ হওয়াতে, তাহার রথও শক্রুপক্ষে প্রবেশ করিতে পারিল 
না। ভূতগণ আশ্রুতপুর্বব গ।গীবধ্বনি শ্রবণ করিয়। বিস্ময়া- 
পন্ন হইল | অজ্ভ্বনশরে মাতঙ্গগণের সব্ব্াক্গ আচ্ছন্ন হওয়াতে 
রবিকিরণে সংরুত বারিদমণগ্ডলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। 
চতুর্দিকে পরিভ্রমণ পুর্ববক সব্য, দক্ষিণ ও মধ্যভাগে নিরস্তর 
বাণবর্ষণ করাতে সতত সায়কের আসনমণ্ল দৃষ্ট হইতে 
লাগিল। চক্ষু যেরূপ রূপবিহীন পদার্থে কদাচ পতিত 
হয় না; সেইরূপ অর্জ্বনশর কদাচ অলক্ষ্যে পতিত হইল না। 
সহত্র মাতঙ্গ যুগপৎ গমন করিলে অরণ্যে যেরূপ প্রশস্ত পথ 

হইয়। উঠে; সমরস্থলে কিরীটির রথমার্গও সেইরূপ হইল । 
শক্রগণ মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিল, পার্থের জয়লাভ 

কামনায় দেবরাজ সমস্ত স্ুরগণের সহিত সমরে অবতীর্ণ 
হইয়া! আমাদিগকে সংহার করিতে উদ্যত হইয়াছেন! কেহ 
মনে করিতে লাগিল, সাক্ষাৎ কৃতীস্ত অঙ্ঞুনমূর্তি পরিগ্রহথ 
করিয়া প্রজানংহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ৷ পার্থশরে যে 

সকল কৌর্বসেনা আহত হয় নাই, তাহারাও অর্জুনের 
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অলৌকিক কার্ধ্য দর্শনে অবসন্ন হইল। অর্জুন ওষধিশীর্ষের 
ন্যায় অরাতিকুলের মস্তক ছেদন করিতে লাগিলেন ; 
তাঁহার ভয়ে ভীত হইয়া কৌরবগণের তেজ হাঁস হইতে 
লাগিল। অর্ছুন রূপ অনিল দ্বারা শক্রসমূহ রূপ 
বন ছিন্ন হইলে, শোণিতধারায় ধরণী লোহিতবর্ণা হইয়। 
উচিল। শোণিতসংযুক্ত ধুলিপটল বায়ুবেগে সমুখিত 
হওয়াতে সূর্ধ্কিরণ লোহিতবর্ণ হইল। তখন বোধ হইল 
যেন নতোমগুল সন্ধ্যারাগে লোহিতবর্ণ হইয়াছে। সূর্য্য 
আঅন্তগত হুইয়। বিশ্রাম করিয়া থাকেন; কিন্তু মহাবীর অর্জন. 
কদাচ সমরে নিবৃত্ত হন না। শৌর্য্যশালী মহাসত্ব ধনপ্তয় অন- 
বরত দিব্যান্ত্র মমস্ত প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ।ড্রোণাচার্ষ্যের 
প্রতি ত্রিসপ্ততি ক্ষুরপ্র নিক্ষেপ করিয়া, ছুঃসহকে দশ, অশ্ব- 
থামাকে অইউ,ছুঃশাসনকে ঘ্াদশ, কপাচার্ধ্যকে তিন,ভীম্মকে 
হস্টি ও দুর্োধনকে এক শত শর দ্বারা আঘাত করিলেন । 
অনন্তর পরবীরহ! অর্জুন কর্ণিখঃর। কর্ণের কর্ণদ্বয় বিদ্ধ করিয়! 
তদীয় সারথিরে সংহার পুর্ববক রথ ও অশ্ব সকল ছিন্ন ভিন্ন 
করিলেন। সেনাগণ তাহাকে হতাশ্ব ও হতসারথি দেখিয়া 
ভয়ে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। 

সেই সময়ে বিরাটতনয় উত্তর পার্ধের অভিপ্রায় অব- 

গত হুইয়! কহিলেন, হে পার্থ! কোন্ সৈন্যগণের অভিমুখে 
গমন করিতে ইচ্ছা করেন, অন্বুমত্তি করিলে আমি তাহাদের 

সয়ীপে রথ লইয়া! যাঁই। অর্ছধুন কহিলেন, হে রাজপুত্র ! 

যিনিশার্দ ,লবিক্রমশালী ও নীলপতাকাপরিশোভিত লোহিত 
বর্ণ অশ্ব সংযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া রহিয়ছেন, উহার নাম 

কপাচার্্য ; আমি যুদ্ধে উহার নিকট স্বীয় ক্ষিপ্রকারিত' 

প্রকাশ করিব। ৃ 

বাহার ধ্বজদছ, অর্ণকমণ্ডলু শোভা পাইতেছে, উনিই 
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ধনুর্দরধুরীণ ছ্ণাঁচার্ধ্য । উনি আমার ও অন্যান্য শস্ত্রধারি- 
গণের মান্য ও পৃজনীয়। এক্ষণে আমি রথ হইতে অবরোহণ 
পূর্বক বিধানান্ুনারে উহ্বীরে প্রদক্ষিণ করিব। আচার্ধ্য 
অগ্রে প্রহার না করিলে,মামি প্রহার করিব না; তাহ! হইলে 
উনি আমার প্রতি কোপ প্রকাশ করিবেন না । 

যিনি কোদগুলাঞ্ছিভ ধ্বজদওসম্পন্ন রথে আচার্য্যের 

নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন, উহার নাম মহারথ অশ্বন্থাম। | 
উনিও আমাদের সকলের পুজ্য ও মাননীয়, উহার সম্মখে রথ 
উপস্থিত হইলেই ভূমি নিবৃন্ত হইবে । ধাঁহা'র ধ্বজাগ্র সুবণ- 
কেতনসম্পন্ন মাতঙ্গে শোভমাঁন হইতেছে এবং যিনি সুবর্ণ, 
বন্ধম্ডিত শরীরে প্রধান প্রধান সৈনিকগণে রক্ষিত হইয়া1,রথে 
আরূঢ রহিয়াছেন, উনি মহামানী ছুর্ষেযাধন ; উনি অত্যন্ত 

যুদ্ধদ্রর্মদ এবং লঘুহস্তনায় দ্রোণাচার্যের প্রধান শিষ্য 
বাপ) বিশ্যাত। তুমি উহীর সম্মুখে রথ লইয়া যাইবে, 
অমি উহার সমীপে লঘুহস্ততার পরিচয় দিব। 

যাহার ধ্বজার অগ্রভাগে রুচির নাগবন্ধন রজ্জ 

লম্বমান রহিয়াছে, উনি সূর্য্যপুত্র কর্ণ । তুনি পুর্ব্বেই 
ইবাকে জানিতে পারিয়াছ। উনি সতত আমার সহিত 
স্পদ্ধ৷ করিস্কা থাকেন। তুমি উহার নিকট রথ লইয়। 
সাবধান হইবে! ফাঁহার রথে সূর্য্যতারাচিত্রিত ধ্বজ .এবং 
মন্তডকে পাগওরবর্ণ স্ুনিন্মল ছত্র শোভমান হইতেছে ; যিনি 

বলাহকস্নিহিত দিবাকরের ন্যায় দৈন্যগণের পুরোভাগে 
অবশ্থিতি করিতেছেন, যিনি চন্দ্র সূর্য্য সদৃশ প্রভাশালী সুবর্ণ 
বন্ম ও সুবর্ণ শিরস্ত্রাণ ধারণ করিয়া! রহিয়াছেন, উনি আমা- 
দের সকলের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীক্্। এ মহাবীর ছুরাত্মা 
ছুষ্যোধনের নিতান্ত বশম্বদ ; আমর! সর্বশেষে উহার নিকট 
গমন করিব। উনি আমার কোন বিস্ষাচরণ করিতে পারি- 
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বেন না। আমি যখন উহী'র সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব, 
তখন তুমি সর্ববতো ভাবে হয়রশ্মি সংযত করিবে । তদনস্তর 

বিরাটতনয় কুপাচার্ষ্য যেস্থানে ধনঞ্জয়ের সহিত যুদ্ধ করিবার 
মানসে অবস্থিতি করিতেছেন, ধনঞ্জয়কে লইয়া! তথায় গমন 

করিলেন। 

ষট পঞ্চাশত্তম অধণয়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্ ! ধনুদ্দরাখ্রগণ্য কৌঁরব 
সেনাঁগণ সেই সময়ে বর্ধাকালীন মন্দমমারুতসঞ্চালিত অভ্র- 
পটলের ন্যায় শোভমান হইতে লাগিল। তাহাদের সমীপে 
অশ্বারোহিগণ ও বিচিত্রকবচবিভূষিত মাতঙ্গ সকল শ্রেণীবদ্ধ 
হুইয়। রহিয়াছে, মহামাব্রগণ তোমরাস্কুশ প্রহার দ্বার তাহা- 

দিগকে উন্ভতেজিত করিতেছে । 
এই সময়ে দেবরাজ কৃপাচাধ্য ও অজ্ঞনের সংগ্রামদর্শ 

নার্থে বিশ্বদেব অশ্বিশীকুমার প্রভৃতি স্ুরগণ সমভিব্যাহারে 
দিব্যদর্শন বিমানে আরোহণ পূর্বক আকাশপথে অবতীর্ণ 
হইলেন। দেব, যক্ষ, গন্ধর্ব ও উরগগণের মণিরত্রখচিত 
অসংখ্য বিমান মেঘণিম্্ক্ত গ্রহমণ্ডলের ন্যায় শোভা পা" 

ইতে লাগিল। তাহার মধ্যে দেবরাজের সর্বরত্বপৃষ্ণ 
কামচর বিমান অধিকতর সুশোভিত হইল। বন্দু, রুদ্র 
প্রভৃতি ত্রয়স্ত্রিংশৎ্ অমর, গন্ধর্বব, রাক্ষস, সর্প, মহবি ও 

পিতৃগণের সমাগমে আকাশমণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । 
রাজ। বস্ুমনা, বলাক্ষ, সুপ্রতর্দন, অফ্টক, শিবি, যযাতি, 

নহুষ, গয়, মনু, পুরু, রঘু১ ভানু; কৃশাশ্ব, সগর ও নল ইহার 
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সেই সময়ে আকাশপথে উপস্থিত হইলেন। অনি, ঈশ, 
লোম, বরুণ, প্রজাপতি, ধাতা, বিধাতা, কুবের, যম, উগ্র- 

সেন, অলম্বুশ ও তুম্থুর পুরোগযম গন্ধরর্বগণের বিমান সমুদয়' 
যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। ফলতঃ 
তৎকালে অমর, দিদ্ধ ও মহর্ষিগণ অর্ুনের সহিত কৌরক 
গণের সংগ্রামদর্শনার্থ তথায় উপস্থিত .হইয়াছিলেন। বস- 

স্তের প্রারস্তে কুনস্থুমিত পাদপসমুহে যেরূপ চতুর্দিক্ 
আমোদিত হয়, সেইরূপ দিব্য মাল্যের মনোহর পবিত্র 
'শীন্ধে চতুর্দিক্ আমোদিত হইয়া! উঠিল? অমরগণের বসন, 
ছত্র, ধ্বজ, ব্যজন ও রত্বরাজি ইতস্ততঃ শোভমাঁন হইতে 
লাগিল । পার্থিব রজোরাশি সমুখিত হইয়া, সর্বত্র পরিব্যাণ্ত 
হইয়া! উঠিল। বাঁয়ু মনোহর গন্ধ আহরণ পূর্বক যোদ্ধ-বর্গের 
সেবা! করিতে লাখিল। অমরগণের সমুজ্ল রত্ব ও বিবিধ 
বিমান দ্বারা নভোমণ্ল অলঙ্কত হইয়৷ পরম শোভিত 
হইল। পন্মোৎপলমাল্যধারী দেবরাজ স্ুুরগণে পরিবে- 
চিত হইয়া, বিমানে অবস্থান পৃর্ববক রণস্থলাস্থিত স্বীয় তনয় 
অর্জুনকে বারম্বার অবলোকন করিয়াও তৃপ্তিলীভ করিতে 

পারিলেন না। 

সপ্তপঞ্চাশত্তম অধ্যায় ? 

বৈশম্প্ায়ন কহিলেন, হে রাঁজন্! অনস্তর মহাবীর ধন- 
গ্য় কৌঃরব সেনাদিগকে ব্যহবন্ধ অবলোকন করিয়! উত্তরকে 
সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে রাজপুত্র! ধাঁহা'র ধ্বজে জান্থ- 
নদময়ী বেদী দৃষ্ট হইতেছে, উষ্ঠার দক্ষিণ ভাগ দিয়া গমন 
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করিলে, কৃপাচার্য্ের নিকট গমন করিতে পারিবে। উত্তর 
অর্ভুনবাক্যানুসারে অতিবেগে সেই রজতসঙ্কাঁশ মহাবেগ- 

শালী অশ্বগণকে সঞ্চালন পূর্বক কৌরবগণ সমীপে উপস্থিত 
হইয়া, পুনরায় প্রত্যাবর্তন করিলেন। অনস্তর স্বীয় অসাধারণ 
অশ্ববিদ্য। প্রভাবে তৎ্ক্ষণাু বামদিক্ প্রদক্ষিণ পুর্ববক কৌরব 
মেনাগণকে সম্মেহিত করিয়া, নিঃশঙ্ক চিত্তে সত্বরে কপের 
সমীপে গমন ও প্রদক্ষিণ করত তাহার সম্মুখীন হইলেন । 

অনস্তর ধনগ্য় কূপের নিকটবস্তা হইয়!, আত্মন।ম নির্দেশ 
পুর্বক মহাঁবেগে দেবদত্ত শঙ্ধ্বনি করিতে আরম্ভ করিলেন ।. 
তিনি অতিবেগে শছধ্বনি করিলে, সেই শব্দ পর্ববতবিদা- 
রণের ন্যায় নভোমগুল ভেদ করত কিয়ৎক্ষণ নিরৃত হইয়া 
পুনরায় শ্রবণবিবর পরিপূর্ণ করিতে লাগিল। তখন সদৈন্য 
কোৌরবগণ «“ কি আশ্চর্য্য ! এই শঙ্খ পার্থ কর্তৃক আধ্াত 
হইয়াও শতধা বিদীর্ণ হইল না” এই বলিয়া শহ্খের বহু 
গ্রশংসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর কৃপাচার্য্য অজ্জনের 
শঙ্ঘনীদশ্রবণে সাতিশয় ক্রোধপরায়ণ হইয়া, তাহার 
সহিত সংগ্রামমানসে মহাবেগে স্বীয় শঙ্ব আধ্মাত করত 
ধনুর্বাণ গ্রহণ পুর্ববক ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিলেন। নেই 
সময়ে প্রভাকর সদৃশ তেজন্বী মহাবীরদ্বপ্» শর€ুকালীন 
বারিদমগডলের ন্যায় শোভ। ধারণ করিলেন । 

অনস্তর মহাঁবল কৃপাচার্ধ্য মর্দ্মভেদী নিশিত দশ বাণ 
দ্বার! পরবীরহা৷ ধনপ্রয়কে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীর পার্ঘও 
ভূবনবিখ্যাত গাণ্ীীৰ আকর্ষণ করত কৃপাচারধ্যের প্রতি 
মর্ঘভেদী নারাঁচ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কৃপ 
শাণিত সাঁয়ক দ্বারা সেই সমস্ত অর্ননিক্ষিপ্তড শোণিত- 

পায়ী নারাচ খণ্ড খণ্ড করিয়া! ফেলিলেন। তদনস্তর মহাবীর 
ধনঞ্জয় ক্রোধপরবশ হইয়, বিচিত্র সায়কলমৃহ দ্বারা চতু- 
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দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, কূপের প্রতি শত শত বাণ নিক্ষেপ 
করিলেন। তখন কৃপাচার্ধ্য অগ্নিশিখার ন্যায় সেই সমস্ত 
সারক দ্বারা আহত হইয়া, সক্রোধ মনে ধনঞ্জয়ের প্রতি দশ 
সহজ শর 2্ক্ষেপ করিয়া সিংহনাদ করিতে লাগিলেন । পরে 
পুনবর্ধার শরালন গ্রহণ পুর্ববক কনকপর্বাগ্র দশ বাণদ্বারা 
পার্থকে বিদ্ধ করিলেন। মহাবীরপার্থ ও স্ুতীক্ষ ায়ক- 
চতুষ্টয় দ্বারা কূপের অশ্বচতুষ্টয়কে বিদ্ধ করিলেন। অশ্বগণ 
তদীর প্রস্থলিত হুতাঁশন সদৃশ সারক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া, 
'লম্ফ প্রদান করাতে কৃপাচাধ্য রথ হইতে নিপতিত হইলেন! 
ধনঞ্জয় কৃপকে রথচ্যুত অবলোকন করিয়া, গৌরবরক্ষার 
নিমিত্ত তাঁহার প্রতি শর পরিভ্যাগ করিলেন না। পরেকুপ 
পুনরায় সত্বরে রথারোহণ পুর্ববক অঙ্ঘুনের প্রতি দশ বাণ 

নিক্ষেপ করিলেন! তদনন্তর পার্থ নিশিত ভল্প দ্বারা তাহার 
শরাঁসন ছেদন করত মর্্টাভিদী অপর এক বাণ দ্বারা তদীয় 
মন্্রভেৰ করিলেন? কিন্তু তদীয় শরীরে কোন আঘাত 
করিলেন না? অজ্জ্ানের শরাঘ।তে কবচ ছিন্ন হইয়া, গাত্র 
হইতে বিগলিত হওয়াতে কৃপাচার্্য নিন্মোকঘুক্ত ভূজঙ্গ- 
মের ন্যায় শেডভম।ন হইতে লগিলেন। অনন্তর তিনি 

অন্য ধনু গ্রহণ পুর্ববক জ্যারোপণ করিলে, অর্জুন ততক্ষণাৎ, 
আনতপর্বব শর দ্বার উহা ছেদন করিলেন। এই রূপে কৃপা- 

চার্য্যের অন্যান্য অনেক চাপ লঘ্ুহস্ত পার্থ ছেদন করিলেন । 
অনন্তর কৃপাচার্য্য বারন্বার ছিন্নধনু হওয়াতে রোষ- 

পরবশ হইয়। অঙ্্ধনের প্রতি বজ্রদদূৃশ স্ুব্ণবিভূষিত এক 
শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। মহাবীর ধনঞ্জয় আকাশপথে হেম- 
বিভূষিত মহোক্কাসদৃশ প্রভাসম্পন্ন সেই শক্তি দর্শন করিয়া দশ 
বাণ দ্বারা তাহা দশধা ছিন্ন ও ভূতলে পাতিত করিলেন। 
তখন কৃপাচার্য্য পুনরায় ধনুগ্রহুণ করিয়া শাণিত দশ বাপ 
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বার ধনঞ্জয়কে বিদ্ধ করিলেন। তদনস্তর মহাঁতেজা পার্থ 
রোঁষপরবশ হইয়া, কৃপাচারধ্যের প্রতি হুতাশন সদৃশ ভ্রয়ো- 
দশ বাণ নিক্ষেপ করত এক বাঁণ দ্বার! যুগ, চারি বাণ দ্বার! 
চারি হয়, ছয় বাণ দ্বার! সারথির মস্তক, তিন বাণ দ্বারা তিন 
বেণু, ছুই বাণে অক্ষ ও দ্বাদশ ভল্ল দ্বারা ধবজ ছেদন করিলেন । 
অনন্তর সহাঁস্) বদনে অশনি সদৃশ ত্রয়োদশ বাণে কূপের 
বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন । 

মহাবীর কপাঁচার্য এই রূপে ছিন্নশরাঁন, বিরথ, হতাশ্ব 
এব হতস্ারথি হইয়া, গদাগ্রহণ করত অজ্ঞুনের প্রতি, 
নিক্ষেপ করিলেন । মহাতেজা ধনঞ্জয় বাণ দ্বারা! সেই গদা 
প্রতিনিবৃন্ত করিলে, অন্যান্য যোদ্ধবর্গ কূপের সাহাধ্যার্থে 
চতুর্দিক্ হইতে ধনগ্জয়ের প্রতি শর বর্ষণ করিতে লাগিল । 
তখন বিরাঁটতনয় উত্তর বাঁম দিক্ দিয়া যমকমণ্ডল করত 
সেই সকল যোদ্ধবর্গকে নিবারিত করিতে লাগিলেন। 
ধনুদ্ধরগণ ভীত চিন্তে কৃপকে লইয়। মহাবেগে সেই 
স্থান হইতে প্রস্থান করিল। 

তর জরা এজ িনরনেন 

অষ্টপঞ্চাশত্বম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! কৃপাচার্য্য অপনীত 
হইলে, দ্রোণ শরশরাসন গ্রহণ করিয়। শ্বেতবাহনের সম্মখে 
গমন করিলেন । অনন্তর ধনঞ্জর কাঞ্চনময় রথারূঢ় গুরু 

দ্রোণাচার্ধযকে সমীপে আগমন করিতে দেখিয়া উত্তরকে 
কহিলেন, হে উত্তর! ধাঁহার বিশালদও ধ্বজে বহুপতাক! 

ন্ুশোভিত কাঞ্চনময়ী বেদী সমুচ্ছিত রহিয়াছে, যাহার রখ- 
খ 
৮ 
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ঘরে ন্িপ্ধ বিদ্ষ সম্কাশ তাজ্সবর্ণ প্রিয়দর্শন স্সশিক্ষিত 
তুরঙ্গম সকল সংযোজিত হইয়াছে, যিনি যোদ্ধ_বর্গের অগ্র- 
শণ্য, দীর্ঘবানু, মহাতেজ।, পরম রূপবান্, বলবান্ শু ক্রাচার্ধয 
সদৃশ বুদ্ধিমান্, সুরগুরু সদৃশ নীতিমান্, চতুর্বেবেদ, ব্রহ্মচর্য্য, 
ক্ষমা, দম, সত্য, সারল্য প্রভৃতি বহুগুণ ভূষিত, সংহার সম- 

বেত দিব্যান্ত্র প্রয়োগ কুশল এবং সকল ধনুর্ববেদ যাহাতে 
গ্ররতিঠিত রহিয়াছে; উনি ভরদ্বাজতনয় দ্রোণাচার্য্য ; আমি 
এ মহাভাগের সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষ করিয়াছি ; অত- 
*এব সত্বরে আমাকে আচার্য সন্নিধানে লইয়া! গমন কর । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর উত্তর অর্জনের বাক্যানু- 
সারে কাঞ্চনভূষিত অশ্বগণকে দ্রোণের অতিযুখে পরি- 
চালন। করিলেন। তখন দ্রোণও মহারথ পাগুবকে প্রমন্ত 

কুগ্তরের ন্যায় অতিবেগে আগমন করিতে দেখিয়া তাহার 
সন্ম,খীন হইলেন। সেই সময় শতশত ভেরীনিনাদের ন্যায় 
বিপুল শঙ্ধ্বনি সমুখিত হইল। সমস্ত সৈন্যগণ উচ্ছিত 
সাগরের ন্যায় সংক্ষোভিত হইয়া উঠিল, রণস্থলে মনোরথ- 
গামী মরালকুল সন্িভ শ্বেত ও শোণিত তুরঙ্গম সকল একত্র 
হইলে, সকলে বিস্মিত হইয়া, নিরীক্ষণ করিতে লাঁগিল। 
আচার্য এবং শিষ্য উভয়েই মহাবীর, মহাঁবল ও কুতবিদ্য ; 
সেই বীধ্যসম্পন্ন বীরদ্বযয়কে পরস্পর অভিথুখীন দেখিয়া. 
মহতী ভারতী সেনা কম্পমান হইতে লাখিল। তখন 
মহাঁবীর্ধ্যবান্ পার্থ সহাস্য বদনে আঁচার্ধ্যকে অভিবাদন করত 
মধুর বাক্যে কহিলেন, হে সমরছুর্য় ! আমরা বনবাঁপী 
হইয়!ছিলাম, এক্ষণে তাহার প্রতিবিধান করিতে ইচ্ছ! করি- 
যাছি,অতএব আমাদিগের প্রতি ক্রোধ করিবেন না ।হে অনঘ! 
আমি ইতিপুর্বের প্রতিজ্ঞ! করিয়াছি, আপনি আমায় প্রহার না 
করিলে, আমি প্রহার করিব না,এক্সণে আপনি তাহা বরুন! 
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অনস্তর দ্বোপাঁচার্য্য অর্জনের প্রতি বছুপংখ্যক শর নিক্ষেপ 
করিলে, লঘুহস্ত অর্জুন তাঁহ। দূর হইতেই ছিন্ন ভিন্ন করিয়া! 
ফেলিলেন। তখন বীরবর ফ্্রাণাচার্য্য মহাবীর ধনগ্ুয়ের রোঁষ- 
হুতা শন প্রস্বলিত করিবার নিমিত্তেই যেন সহজ্র সহস্র সায়ক 
দ্বারা তদীয় রথ ও অশ্বগণকে আচ্ছাদিত'করিলেন। এই প্র- 
কারে মহাবীর দ্রোণাঁচার্ধ্য এবং ধনগ্জয়ের সমরকার্য্য আঁরস্ত 

হইল। তাহারা উভয়েই বিখ্যাতকর্ম্মা, সমীরণ সদৃশ 
বেগবান এবং সমরবিশারদ ও মহাতেজন্বী। উন্ভয়েই শর- 
নিকর বর্ধণ দ্বারা অন্যান্য সমস্ত ভূপতি ও যোৌদ্বগণকে , 
বিমোহিত করিলেন। সকলে মহাবীর ধনঞ্জয়কে সাধুবদ 
প্রদান করত কহিতে লাগিল “ অঙ্ঞুন ব্যতিরেকে দ্রোণা- 
চার্য্যের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কে সমর্থ হইবে? হায়! 
ক্ষত্রিয়ধন্্ন কি ভয়ানক! ধনগ্তয় গুরু দ্রোণাচার্য্যের সাহত 
ংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! 

এদিকে মহংবীর দ্রোণীর্জুন পরস্পর নিকটবর্তী হুইয়! 
রোষাবেশে বাণ বর্ষণ দ্বারা পরস্পরকে আচ্ছাদন করিতে 

লাগিলেন! জাতক্রোধ ড্রোণাচাধ্য দুর্ধর্ষ শরাশন বিস্ফা 
রিত করত ধনঞ্জরকে বিদ্ধ করিলেন। তাহার নিক্ষিপ্ত 
শাণিত শরপণমূহ দ্বারা প্রভাঁকরের প্রভা আচ্ছাদিত হইল । 

যেরূপ জলধর বৃষ্িধার! দ্বার! ধরা আচ্ছাদিত করে, সেই- 
রূপ মহাবীর পার্থ নিশিত শরসমূহ দ্বারা দ্রোণাচার্যযকে 
আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন! তিনি প্রসন্নচিভ হইয়! 
গাণ্ডীৰ গ্রহণ পুর্ববক স্ুবর্ণথচিত চিত্রিত সায়কসমুহ 
নিক্ষেপ করিয়া, ভরদ্বাজন্ুতের শর বর্ষণ নিবারণ করিতে 
লাগিলেন । তদীর় চাপবিনির্ম,ভ্ত শরজালে আশ্চর্ধ্য 
ব্যাপার সমুখিত হইল । তিনি রথে আরোহণ পূর্বক বিচরণ 
করিতে করিতে এককালে চতুর্দিকে অস্ত্রজাল প্রদর্শন করিতে 
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লাঁগিলেন। তৎুকালে বোধ হইতে লাগিল যেন, গগনমণ্ডল 
আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে । দ্রোণাচার্য্য যেন নীহারপরিবৃত 
হইয়া এক বারেই অদৃশ্য হইয়াছেন। চতুর্দিকে অগ্নি 
প্রজৃলিত হইলে, পর্বতের ষেরপ শোভা হয়, অভ্ভুনশরে 
আচ্ছাদিত হইয়া] দ্রোণাচার্যকেও সেইরূপ বোধ হইতে 

লাগিল। 
রণবিশারদ ভ্রোণাচার্য্য স্বীয় রথ পার্ঘশরজালে আচ্ছন্ন 

দেখিয়া শরাদন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখন তাহার 

' অকৃতি অগ্রিচক্রের ন্যায় ও শব্দ মেঘধ্বনির ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। যখন সমিতিশোভন দ্রোণাচাধ্য অর্ুন- 
নিক্ষিপ্ত সায়কসযুহ প্রতিহত করেন, তখন তাহ] হইতে দহ্য- 
মান বংশের ন্যায় ঘোরতর শব্দ হইতে লাগিল। তিনি 
বিচিত্র চাপবিনির্গত কাঞ্চনময় শরসমূহে সকল দিক ও 
প্রভাকরের প্রভা আচ্ছাদিত করিলেন। তদীয়্ স্ুবর্ণপুঙ্থ 
আঁনতপর্ব মায়কসমূহ সংহত হইয়! আকাশমগ্ডলে উ্িত 

হইলে, একটী মাত্র দীর্ঘ শর বলিয়া প্রতীয়মান হইতে 
লা(গল। 

এই রূপে তাহাদের সায়কসমূহ দ্বারা গগনমণ্ডল উন্কা- 
পিগপরিরৃতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। সেই সময়ে 
তাহাদের উভয়ের কঙ্কপত্র ভূষিত শরজাল .গগনচারী 
হুংসপংক্তির ন্যায় পরম শোভ। ধারণ করিল। বৃত্রবাস- 
বের যেরূপ যুদ্ধঘটন! হইয়াছিল; মহাবীর মহাত্বা দ্রোণ 
ধনঞ্জয়ের সেইরূপ ঘোর সংগ্রাম হইতে লাগিল । যেরূপ 
মহাগজদয় বিদ'ল দশনাগ্রভাগ দ্বারা পরস্পরকে আক্র- 

মণ করে; সেইরূপ সমরবিশারদ বীরদ্ধয় রোধাবিষ্ট 

হইয়া, দিব্যাস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা পরম্পরকে প্রহার করিতে 
লাগিলেন । 
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অনন্তর উগ্রপরাক্রম ধনপ্রয় দর্শকগণের সমক্ষে আচার্য্য 
দ্রোণের নিক্ষিপ্ত শিলাশিত ।সায়কসমুহ নিবারণ পুর্ববক 
আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন করিলেন। তখন দ্রোণ অজ্ঞুনকে 

জিঘ[ংলাপরবশ নিরীক্ষণ করিয়।, সন্নতপর্ব শরসমূহ দ্বার! 
তাহার বাণ সকল নিবারণ করিতে লাগিলেন। সেই ক্রোধ- 
পরায়ণ নরমিংহদয়ের যুদ্ধ দেবদানবযুদ্ধের ন্যায় বোধ 
হইতে লাগিল। আচার্য এন্দ্র, বায়ব্য ও আগ্রেয়ান্ত্র সমুদয় 
নিক্ষেপ করিবামাত্র মহাবীর ধনগ্রীয় অস্ত্র দ্বারা সে সকল 
নিরস্ত করিলেন। পর্বতের উপরি ভাগে নিরন্তর বজপাত * 
হইলে যেরূপ অতি ভীষণ শব্দ সমুণ্ধিত হয়, ধনগ্লয়নিক্ষিপ্ত 
শরজাঁল সৈন্যগণের শরীরে পতিত হইয়া, সেইরূপ ভয়ঙ্কর 
শব্দ সমুণ্পন্ন হইতে লাগিল । হে বিশাম্পতে ! তখন হস্ত, 
অশ্ব এবং রথ সমস্ত শেগণিতাঁক্ত হইয়া, পুষ্পিত কিংশুক 
তরুর ন্যায় শোৌভমান হইতে লাখিল। দ্রৌণাজ্জবন- 
সংগ্রামে কেয়.রবুক্ত বাহু, বিচিত্র রথ, সুবর্ণময় কবচ ও 
ধ্বজ সমুদয় নিপতিত এবং পার্থবাণে প্রপীড়িত হইয়! 
যোধগণ নিহত হইয়াছে দেখিয়! সমুদয় সৈন্যগণ উত্তশন্ত 
হইয়া উচিল। সেই সময়ে সেই মহাবীরদ্বয় স্ব স্ব কান্ম্ক 
কম্পিত করত শরজাল দ্বার প্রাণপণে পরস্পরকে আচ্ছন্ন 

ও ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন। হে ভরতর্ষত! এই রূপে 
বলিবাসবের ন্যায় দ্রোণার্ছনের তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল । 
অনস্তর আন্তরীক্ষ হইতে দ্রোণাচারধ্যের প্রশংসাসুচক এই 
শব্দ হইতে লাগিল যে “ যিনি দেব ও দাঁনবগণকে পরাজয় 
করিয়াছেন, দ্রোণাঁচার্্য সেই মহাবীর দৃঢ়যুদ্টি দুর্দর্ধ ধনঞ্জয়ের 
সহিত সংগ্রামে প্রবৃন্ত হইয়। অতি দুক্ষর কর্ন সাধন করি- 
তেছেন ” | পরে দ্রোণাচাধ্য ধনগ্জয়ের অভ্রান্ততা, শিক্ষা১ঃলঘু 
হস্তত! ও দুরপাঁতিত! দর্শন করিয়া বিম্ময়াপন্ন হইলেন। 
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অনন্তর ধনঞ্জয়কে সক্রোধ চিতে দিব্য গাীবধনু সমুদ্যত 
করত ছুই হস্ত দ্বারা আকর্ষণ পূর্বক শলতবিস্তারের ন্যায় 
বাণ বর্ষণ করিতে দেখিয়! সকলে সাধুবাদ প্রদান করিতে 
লাগিল। অন্ন এ রূপে অবিচ্ছিন্ন শরজাল বর্ষণ করিতে 

লাগিলেন যে, বায়ু তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল 
না। তিনিকোন্ সময়ে বাণ গ্রহণ ও কোন্ সময়ে নিক্ষেপ 

করেন, কেহ তাহ। অনুভব করিতে পারিল না। অনন্তর 
তদীয় গাণ্ডীব হইতে আনতপর্বব শতসহক্র শর এক কালে 
বিনির্গত ও দ্রোণাচার্ষ্যের রথ সমীপে উপস্থিত হইয়া, 
তাহণকে আচ্ছন্ন করিল । দ্রোণাঁচার্ষ্য এই রূপে অর্জভ্ুনশহে 
আচ্ছন্ন হইলে, সৈন্যমধ্যে মহান হাহাকার্ধ্বনে সুশ্িত 

হইল । অর্জনের ক্ষিপ্রকারিত। দর্শনে দেবরাজ, গন্ধর্ব ও 

অপ্দরোগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাখিলেন। 
অনস্তর আচার্ধ্যপুত্র রথয্থাধ্যক্ষ অশ্বামা মনে মনে 

ধনঞ্জয়ের সাতিশয় প্রশংসা করত ক্রে।ধভরে সহমা রথসমুহ 
দ্বারা তাহার গতি রোধ পুর্ববক বর্ষণকারী বারিদমণ্ডলের 
ন্যায় অদংখ্য শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । তখন অজ্ঞুন 

অশ্বথামার গতিরোধ করিয়া, দ্রোণাচার্যাকে প্রস্থান করিবার 

অবকাশ প্রদান করিলেন । দ্রোণাচার্য্য ছিন্নধ্বজ এবং ছিন্ন 

বর্ম হইয়। মহ! বেগে তথ। হইতে প্রস্থান করিলেন। 

একোনযধ্টিতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাঁজন্! অনন্তর মহাবীর অশ্ব- 
'াম! বায়ুবেগে অর্জুনের প্রতি ধাবমান হইলেন। তখন অর্জুন 
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অশ্বথামাকে প্রবল বাত্যার ন্যায় আগমন করিতে দেখিয়া 
অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর তাহাদিগের 
ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। তখন সূর্ধ্যের দীপ্তি রহিত 
হইয়া গেল, সমীরণগতি এক বারেই অবরুদ্ধ হইয়া উঠিল 
দহ্যমান বংশের ন্যায় অনবরত চট চট! শব্দ সমুখিত হইল। 
এই সময়ে অজ্জ্বন অশ্বথামার হয়গণকে অত্যন্ত প্রহার 

করিলে, অশ্বগণ তদীয় প্রহারে একান্ত প্রপীড়িত হইয় 
কোথায় গমন করিবে কিছুই নির্ণয় করিতে সমর্থ হইল না। 
পরে মহাবণ পরাক্রান্ত অশ্বথামা আুযোগক্রমে তীক্ষধার 
ক্ষুরপ্র দ্বারা গাণ্ডীবের গুণচ্ছেদন করিলেন । দেবগণ শ্াহাঁর 
অলৌকিক কার্ধ্য দর্শন করিয়া,তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন; এদিকে দ্রোণ, তীক্ম, কর্ণ এবং কৃপও তাহারে 
অসংখ্য সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । অনন্তর অশ্ব- 
থাম! শ্রেষ্ঠ ধনু আকর্ষণ করিয়া, পার্থহদয়ে শরাঘাত 
করিলে, মহাবাহু পার্থহাপ্য করিয়া বলের সহিত গাণ্ডীবে 
অভিনব জ্যা রোপণ করিলেন। যেরূপ যুখপতি মাতঙ্গ 
প্রমন্ত বারণের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনি 
গাণ্ডীব আকর্ষণ পুর্ববক অশ্বর্থামার সহিত সংথামে প্রবৃত্ত 
হুইলেন। তাহাদের উভয়ের তুমুল সংগ্রাম আরম্ত হইল । 

কৌরবগণ সবিশ্ময় চিত্তে ক্রোঁধপরায়ণ ভুজঙ্গম ও গরভ্বলিত 
হুতাঁশন সদৃশ মহাবীরদ্ধয়ের সংগ্রাম দর্শন করিতে লাগি- 
লেন। অশ্বখাম! অভ্ভুনকে লক্ষ্য করিয়। অনবরত শর নিক্ষেপ 
করাতে তাহার তৃণীর শুন্য হইল, কিন্তু মহাবীর ধনঞ্জয়ের 
তুণীর অক্ষয়, সুতরাং তাহার ক্ষয় হইল না। সেই নিমিত্ত 
রণবিশারদ পার্থ রণস্থলে অচলের ন্যায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর কর্ণ মহাচাপ আকর্ষণ পুর্ববক অক্জ্রনের প্রতি 
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অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । রণস্থলে নহস! হাহা- 

কাঁরধ্বনি সমুখিত হইল । অর্জুন মহাধনু গাঁওীব বিস্ষারিত 

করিয়া, ইতত্ততঃ দৃষ্টিপাত করিতেছেন, ইন্যবসরে কর্ণকে 

সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ দেখিয়া তাহার ক্রোধানল প্রন্থলিত হইয়া 

উঠিল। তিনি (ক্রোধের বশীভূত ও জিঘাংদাপরবশ হইয়া 

বিবৃভ নেত্রে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। 
তখন কৌরব সৈন্যগণ পার্থকে বিন্খ দেখিয়া অপ্বথামার 

সহজ সহজ্র সাঁয়ক আাহরণ করিল। মপত্রজিৎ ধনগ্য় জে !ধা- 

সন্ত নয়নে কর্ণের প্রতি ধাবমান হইয়া, ছৈরথঘুদ্ধ কামনায় 

তাহাকে কহিলেন । 

স্পট পার ররর 

ষষ্টিতম অধ্যার়। 

হে কর্ণ! ভূষগডুলে তোম!র ন্যায় যোদ্ধা আর নাই বলির 
পুর্বেব সভামধ্যে যে আত্মশ্লাঘ! প্রকাশ ডি এক্ষণে 
যুদ্ধের সময় উপস্থিত; অতএব একবার আমার সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও, তাহ! হইলে তুমি স্বীয় বিক্রম জানিতে পারিবে, 
এবং আর কখন অন্যের অবমাননায় প্রবৃত হইষে না। হে 
রাধেয়! তুমি ধন্মধন বিসর্জন পুর্ববক নিরন্তর কেবল পরুৰ 
বাক্য প্রয়োগ করিয়াছ; এক্ষণে তোমার সেই অপদভিসন্ধি 
সিদ্ধ হওয়া নিতান্ত দুক্ষর বলিয়া বোধ হইতেছে । তুমি 
আমার অসমক্ষে যে সকল কথা বলিয়াছ; এক্ষণে এই 
কৌরবগণ সমক্ষে আমার নিকট তাহা সফল কর। যখন 
পাঞ্চালী ছুরাত্মগণ কর্তৃক সভামধ্যে নিপীড়িত হইয়াছি- 
লেন; তুমি ততুকালে তাহার দেই অবস্থা অনায়াণে দর্শন 
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করিকাছিলে, অন্য জাহ্ধরই সমুচিত ফল শ্রার্তী হইতে 
আমি ধর্মপাশে বদ্ধ হইয়! তোমাকে যে ক্ষমা, করিয়াছিলাম 
অদ্য সমরে আমার দেই কোপের বিজয় দর্শন করিবে । রে 
ছুর্মতে! দ্বাদশ বুসর কাল অরণ্যে বান করিয়া যে সকল 

ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছি, অদ্য তাহার প্রতিফল 
প্রদান করিব। রে দুরাঁচার ! আমার সহিত সমরে প্রবৃত্ত 
হও, কো'রব সৈনিকের প্রত্যক্ষ করুক । 

কর্ণ কহিলেন, হে পার্থ! যাহা বাক্যে বলিতেছ, তাহা 
বথাঁয় সম্পন্ন কর। তোমার বাগাড়ম্বরই কার্ব7, ইহ লর্ধবত্র 

প্রদিদ্ধ আঁছে। তোষার পরাক্রম দর্শন করিয়া বোধ হই- 
তেছে, তুমি পুর্বে যে ক্ষমা করিয়াছিলে, তাহা অক্ষমতা 
প্রযুক্তই হইয়াছে 1 তুমি ধর্্মপাশে বদ্ধ থাকিয়া যেরূপ 
ক্ষমা প্রকাশ করিতে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে ভামার্ 

নিকটে সেইরূপ বন্ধ রহিয়াছ বিবেচনা করিবে! তুমি যে 
আন্স/কে অবদ্ধ বিবেচনা করিতেছ, ইহা ভোমাঁব অবিশ্ৃষ্য- 
কারিত1 ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি প্রতিজ্ঞাপ!শে বদ্ধ 
হইয়া যে ব্নবাসজনিত ক্রেশপরম্পরা ভোগ করিয়াছ, 
এক্ষণে মেই হিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ করিবার বাসন! 
করিতেছ। যাহ। হউক, হে পার্থ! যদি স্বয়ং দেবরাজ 
আিয়া তোমার নিমিত্তে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলেও আমার 
কোন হানি হইবেক না। হে কৌন্তের়! শীত্বরই তোমার 
মনোরথ পুর্ণ হইবে। তুমি অদ্য সমরে আমার বল বিদ্রম 
জানিতে পারিবে । 

অর্জন কহিলেন, রে সুতনন্দন! তুই এইমাত্র আমার 
গ্রাম হইত্তে পলায়ন করিয়া আত্মজীবন রক্ষা করিয়াছিস্, 

এদিকে তোর অনুজও নিহত হইয়াছে। যুদ্ধে ভ্রাতাকে 
নিহত দেখিয়া কোন্ কাপুরুষ সাধুদমাজে আত্ঙ্গাঘ। 

২১ 



১৬২ মকাভারত।? 

প্রকাশ করিয়া থাকে ? অতএব তৃূমগুলে'তোর সমান নির্লজ্জ 
কাপুরুষ আর কেহ নাই। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অপরাজিত বীভৎস এই কথ! 
বলিয়া মর্্মভেদী শরবর্ষণ দারা তাহার সম্মখবর্তা হই- 
লেম। তখন মহারথ কর্ণ প্রীত মনে ধনঞ্জয়ের প্রতি বর্ধমান 
যারিধরের ন্যায় অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগিলেন । 

চতুদ্দিক্ শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল, এবং তদীয় অশ্ব- 
গণ বিদ্ধ হইতে লাগিল । অসহায় অর্জুন আনতপর্ধব নিশিত 

' শর দ্বারা কর্ণের তুণীর ছেদন করিলেন। মহাবীর কর্ণ অন্য 
তণীর হইতে নিশিত' শর গ্রহণ করিয়া তদ্দারা অর্জুনের হস্ত 
বিদ্ধ করিবামাত্র তাহার মুষ্তি শিথিল হইয়া! গেল। তদনন্তর 
মহাবাহু পার্থ কর্ণের কার্ন্ম,ক ছেদন করিলে, তিনি তাহার 

প্রতি শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। অঙ্ুন বাণ দ্ব।রা তগ্ক্ষণা 

তাহ! নিবারণ করিলেন । অনস্তর বহুসংখ্যক রাঁধেয় সৈন্য 
প্রচণ্ড বেগে অঙ্ছূনের প্রতি ধাবমান হইলে, তিনি গাণ্ীব, 
নির্শাক্ত শরাঘাতে সকলকেই যমভবনে প্রেরণ করিলেন। 
এবং আকর্ণ শর সন্ধান পূর্বক কর্ণের অশ্বগণকে বিদ্ধ 
করিলে, তাহারা তত্ক্ষণাঁৎ ভূতলে নিপতিত হইল। পরে 
মহাঁতেজ। ধনগ্য় কণের বক্ষঃস্থলে এক প্রস্থবলিত সুতীক্ষ 
সাঁয়ক নিক্ষেপ করিলেন। সেই শর বর্ঘ্ভেদ করিয়। তাহার- 
শরীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। তখন তিনি মোহাবিষ হইয়। 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। সেই সময়ে কি হইয়াছিল 
কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিয়্ক্ষণ পরে তিনি সংজ্ঞা- 
লাভ করত ছুঃসহু বেদনায় অভিভূত হইয়া! রণভূমি পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক উত্তর দিকে পলায়ন করিলেন। এদিকে 
মহাবীর ধনগ্লয় ও উত্তর উচ্চৈঃম্বরে হাস্য করিতে 
লাগিলেন। 
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একযষফিতম অধ্যায় 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনস্তর পার্থ কর্ণকে পরাজয় 
করিয়! উত্তরকে কহিলেন, হে রাজকুমার ! যে স্থানে হির- 
খায় তালবৃক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে, যেস্থানে আমাদের পিতী।- 
মহ অমরদর্শন শাস্তনুনন্দন ভীক্ম আমার সহিত সংগ্রাম 
করিবার মানসে অবস্থিতি করিতেছেন, তুমি আমাকে এ" 
স্থানে লইয়া! যাও। শরাঘাতে জর্জরীভূত উত্তর হস্ত্যশ্বরথ- 
সফ্কুল সৈন্যমগ্ললী অবলোকন করত ভীত হইয়া কহিলেন, 
হে বীর! আমি আপনার হয়োত্তমগণের রশ্মি সযত করিয়া 
রাখিতে একান্ত অসমর্থ হইতেছি। আমার সর্ববশরীর অবসন্ন 
ও মন বিহ্বল হইতেছে । আপনার এবং কেৌরবগণের অস্্- 
প্রভাবে দশ দিক্ দ্রবীভূত হইতেছে। আমি বসা, রুধির ও 
মেদগন্ধে মুচ্ছিত প্রায় হইয়াছি। এই সমস্ত অমানুষ ব্যাপার 
দর্শন করিয়া! আমার মন নিতান্ত ব্যাকুল হইয়ছে। আমি 

সমরে এরূপ বীরসমাগম আর কখন নয়নগোচর করি নাই। 
এদাঘাত, শঙ্খধবনি, মিেংহনাদ, মাতঙ্গরুংহিত এবং অশনি- 
নির্ঘেষ সদৃশ ভয়ঙ্কর গাণ্ডীবরব দ্বারা আমার শ্রবণবিবর 
বধির, স্মতি ভ্রষ্ট ও চেতন! বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে । আপ- 
নাকে অলাতচক্র সদৃশ গাণ্ডীৰ সতত আকর্ষণ করিতে 
দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে । ক্রোধপরায়ণ পিন. 
কীর ন্যায় আপনার ভগ্রমূর্তি ও মহাভূজদ্বয় দর্শন করিয়া, 
আমি সাতিশয় ভীত হুইয়াছি। আপনি কখন্ বাণ গ্রহণ, 
কখন্ সন্ধান কখন্ই ব! প্রয়োগ করেন কিছুই অনুতব করিতে 
পারি না। ফলত£ সমরাঙ্গনে আপনার লঘুহত্তুত। দর্শনে জহি 
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নিতান্ত বিচেতন হইয়াছি। রোধ হইতেছে যেন পৃথিবী 
কম্পিত হইতেছে । এক্ষণে কশাঘাত ও অশ্বরশ্মি গ্রহণে 
আমার শক্তি নাই। 

অর্জন কহিলেন, হে নরপুঙ্গব! তুমি ভীত হইও ন]1) 
তুমি নুপ্রসিদ্ধ মণ্স্যরাজকুলে জন্ম গ্রহণ এবং রণস্থলে 
মহ কার্য সকল সাধন করিয়।ছ ; অতএব ভূমি এক্ষণে কি 

নিমিন্ত অবস্ম্ন হইতেছ? ধৈর্য্য অবলম্বন পুর্ববক হয়রশ্মি 
যত করত শীত ভীক্ষঘমীপে গমন কর। আমি যুদ্ধে তদীয় 

শরাসনের মৌব্বাঁ ছেদন করিব। যেরূপ মেঘোদয়ে ক্ষণপ্রভ। 
নির্গত হইয়া থাকে, সেইরূপ অদ্য আমি সমরে দিব্যা 
সকল বর্ষণ করিব। কৌরবগণ মদীয় স্ুবর্ণপৃষ্ঠ গাণডীব দর্শন 
করিয়! উহার দক্ষিণ ব1 বাঁম পার্খ হইতে শর নির্গত হই- 
তেছে ইহ! নির্ণয় করিতৈ অসমর্থ হইয়া নানাবিধ তর্ক বিতর্ক 
করিবে । আজি আষি শক্রগণের রথরূপ আবর্ত, নাগরূপ নক্র 

এবং শোণিহূপ মলিশরাশি পরিপুর্ণা পরলোকপ্রবাহিণী 
সুভীষণ আোতস্বতী অ!লোড়ন করিব। এবং পাণি, পাদ, 
শির, পৃঠি ও বাঁহুশাখা পধিৰৃত কুরুকানন সন্মতপর্বব সায়ক 
দ্বারা অনায়াসে ছেদন করিব। আমি যখন কৌরববাহিনী 
জয় করিতে প্রবৃত্ত হইব, তখন দ।বানলদহন হুতাশনের ন্যায় 
আমার গতি অগ্রতিহত হইবে। আমি অদ্য তোমাকে 

বিচিত্র অন্ত্রশিক্ষা। দর্শন করাইব। এঞক্ষণে রথ বন্ধুর স্থানে 
উপস্থিত হইয়াছে; অতএব সাবধানে অবস্থান কর। অদ্য 
আমি নভে[মওলগামী মহাশৈল বিদীর্ণ করিব। আমি পূর্বে 
দেবরাজের- নিদেশক্রমে শত সহজতর পৌলোষ ও কালকঞ্জ- 

দিগকে সংহার করিয়াছি। আমি পুরন্দরের নিকট দৃঢ় মুষ্টি 
৪ ভগবান ব্রন্মা হইতে ক্ষিপ্রকারিত1 শিক্ষা করিয়াছি। 
দায় ভগবান রুদ্রদেরের নিকট পৌন্্ান্্, বরুণের নিউ 
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বারুণান্ত্র, অগ্নির নিকট আগ্রেয়ান্ত্র,বায়ুর নিকট কাম়ব্যাজ্্র এরং 
বজধরের নিকট বজ্তপ্রভৃতি মহান্ত্র সকল প্রাপ্ত হইয়াছি। 
হে উত্তর! ভুমি কদাচ ভীত হইও না; আজি আরম নরসিংহ- 
গণ বর্তৃক পরিরক্ষিত ভীষণ কৌরববন সমুলে উত্পাটিত 
করিব। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, অনস্তর উত্তর মহাবীর সব্যসাচী 
কর্তৃক আশ্বানিত হইয়1 ভীক্মরক্ষিত ভীষণ বাহিনী মধ্যে 
প্রবিষ্ট হইলেন। পরে ক্র রকর্ধ্ গাঙ্গের কেখরবগণজিগীষা- 
পরবশ মহাবাহু অজ্জ্রনকে আগমন করিতে দেখিয়া তাহার: 
পথ অবরোধ করিলেন ৷ তখন তিনি প্রত্যাবৃন্ত হইয়া স্ুবর্ণ- 
পুঙ সায়ক দ্বার তৎক্ষণাৎ তাহার ধ্বজদণ্ড সমুলে ছেদন 

করিলেন। 

অনন্তর দুঃশীনমন, বিকর্ণ, দুঃসহ এবং বিবিংশতি মহা" 

বল পরাক্রান্ত এই চারি মহাবীর আগমন করিয়া! মহস। ভীম- 
ধন্ব। বীভঙ্ন্ুকে আক্রমণ করিলেন । দুঃশাসন ভল্লাস্ত্র দ্বার! 
উন্ভরকে বিদ্ধ করিয়া অন্যাস্ত্র দ্বারা অঞ্জনের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 
করিলেন । তখন অজ্জন শিতধার গার্দপত্র শর দ্বার তাহার 
কার্মীক ছেদন করত পঞ্চ সাঁরক দ্বারা তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ 

করিলেন । পরে ছুঃশামন পার্থশরে প্রপীড়িত ও সমরে 
পরাত্মখ হইয়া প্রস্থান করিলেন ।॥ মহাবীর বিকর্ণ অঞ্ 
নের প্রতি তীক্ষধার গার্ধপত্র শর সকল নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন? তখন অর্জুন শাণিত সায়ক দ্বার! "মবিলদ্ছে বিক- 

পের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলে, তিনি তগুক্ষণা্ রথ হইতে 
নিপতিত হইলেন। অনন্তর দুঃসহ এবং বিবিংশতি বিকণের 
প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত অঞ্জনের প্রতি নিরন্তর তীক্ষধার 
শায়ক সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধ্নপ্ীয়ও 
নিশিত গীর্জপত্র শর দ্বারা ভীহাদিগের অশ্বগণকে বিনাশ 
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করত তাহাদিগকে বিদ্ধ করিলেন । অনস্তর রক্ষকগণ তীহা- 

দিগকে অন্য রথে আরোহণ করাইয়া! তথা হইতে প্রস্থান 
করিল । তত্কালে মহাবল লব্ধলক্ষ্য কিরীটমালী কুন্তীনন্দন 
অপরাজিত বীভত্স্ুু অগ্রতিহত প্রভাবে রণস্থলে ইতস্তত 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। 

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, হে রাজন্ !অনস্তর মহারথ কৌরব 
যোদ্ধবর্গ সকলে সমবেত হইয়া অর্জুনের প্রতি শরাঘাত 
করেলেন। মহাবীর ধনগ্রয়ও নীহারাচ্ছন্ন পর্বতের ন্যায় 
সায়কসমুহ দ্বারা সেই সমস্ত মহাঁরথগণকে আচ্ছাদিত করি- 

লেন। করিগণের বুংহিত, অশ্বগণের হ্রষো এবং ভেরী ও 
শঙ্খনিনাদ একত্রীভূত হইয়। রণস্থলে এক মহান্ তুযুল শব্দ 
সযুখিত হইল। পার্থের শরজাল করী, অশ্ব এবং লৌহ্ময়প 
কবচ ভেদ করিয়! বিনির্গত হইতে লাগিল। যেমন শরৎ- 
কালীন প্রভাকর মধ্যন্দিন সময়ে স্বীয় প্রখর কিরণজাল 
নিক্ষেপ করিয়৷ থাকেন, সেইরূপ মহাতেজ। ধনঞ্জয় রণস্থলে 
অনবরত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । তখন রথী সকল 
রথ ও সাদিগণ অশ্ব হইতে লম্ষ প্রদান পুর্ববক বিত্রস্ত 
হইয়া পলায়ন করিতে লাখিল। পদাতিগণ প্রাঁণভয়ে 

ইতস্তত ধাবমান হইল! অর্জুনসায়ক দ্বার বীরগণের তাজ, 
রজত এবং লৌহুময় বন্ধ্ম সমুদয় ছিন্ন ভিন্ন হওয়াতে ভয়ঙ্কর 

কঠ্ঠেরধ্বনি প্রাছুর্ভৃত হইল। গজারোহী, অশ্বারোহী ও 
রথারোহীদিগের স্বৃতদেহে রণভূমি পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল । 
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ভগুকালে বোঁধ হইতে লাগিল যেন ধনগ্ুয় চাঁপ হস্তে করিয়া! 
মৃত্য করিতেছেন। অশনিবিস্ফর্জিত সদৃশ গাণীবনির্ধোষ 
শ্রবণ করত সমুদয় সৈন্যগণ ভীত হুইয়। পলায়ন করিতে 
লাখিল। তখন রণক্ষেত্রে কুগলোফ্বীষশোভিত বিচিত্র 
মাল্যধারী মস্তক সমুদয় দ্যুশমান হইতে লাগিল। বিশিখো- 
ম্মথিত গাত্র,সকার্ম্,ক বাহু ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গে মেদিনী- 
মণ্ডল পরম রঞ্জিত হইয়। উঠিল । হে ভরতর্ধত ! নিশিত শর 
দ্বারা সৈন্যগণের মস্তক সমুদয় ছিন্ন হুওয়াতে বোধ 
হইল যেন আকাঁশমগুল হইতে অনবরত শিল'বৃষি হুই-. 
তেছে। 

ভীমপরাক্রম মহাবীর ধনগ্য় ত্রয়োদশ বগুস্র পর্য্যন্ত 
অবরুদ্ধ ছিলেন। এক্ষণে উপযুক্ত অবসর প্রাপ্ত হইয়। আত্ম- 
পরাক্রম প্রদর্শন পুর্ববক ধার্তরাষ্ট্রগণের প্রতি ক্রোধানল 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন | ধনুদ্ধরগণ অঞ্ঞনশরানলে 
সৈন্যগণকে দগ্ধ হইতে দেখিয়। ছুর্ষ্যোধন সমক্ষেই ভগ্ন 
সাহ হইয়া! পড়িলেন। বিজয়ী মহাবীর ধনঞ্জয় কৌরব 
সৈশ্যগণকে বিত্রাসিত ও মহারথগণকে বিদ্রোবিত করিয়া 
রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ! এইরূপে তিনি সৈন্য- 
সমূহ ক্ষয় করিয়া রণভূমিতে কবচোফ্ীষসঙ্কুল শ্বাপদগ৭ 
নিনাদিত ক্রব্যাদসেবিত শোণিততরঙ্গিণী প্রবাহিত করি- 
লেন। দেখিলে বোধ হয় যেন উহ। ষুগান্তকাল নির্মিত; 

এঁ নদীতে অস্থি সকল শৈবাঁলের ন্যায়, শরানন ভেলার 
ন্যায়, মুক্তাহাঁর ভন্মিমালার ন্যায়, কেশকলাপ শাদ্লের 
ন্যায়, অলঙ্কার বুদ্বৃদের ন্যায়,মাতক্কণণ কৃর্মোর ন্যায়, তীক্ষু- 
ধার অস্ত্র সকল গ্রাহের ন্যায়, শরসমূহ আবর্তের ন্যায় ও রখ 
সমুদয় দ্বীপের ন্যায় শোভা পাইতেছে। সেই সময়ে মহা- 
ব্টার অঙ্গন যে কখন, শর গ্রহণ, কখন্ সন্ধ(ন, কখন্ গাশীৰ 



১৬৮ মহাভারত ৷ 
আকর্ষণ বা কখন নিক্ষেপ করিতেছেন ইহা কেইই অবগত 
হইতে পারিল না 

ত্রিষষ্টিতম অধায়। 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে রাজন! তদনস্তর ছুর্ষেযাধন, 
করণ, ছুংশাসন, বিবিংশতি, সপুতর দ্রোণ এবং কপাচার্যা 
প্রভৃতি মহারথগণ অর্জুনের বধসাধনার্থ চাপ বিস্কারিত 

করিয়া গমন করিলেন। তখন প্রভাকর সদৃশ প্রভাবশালী 
অর্জুন বিকীর্ণপতাঁক রখে আরোহণ পুর্বক তাহাদের প্রতি- 
ধাবমান হইলেন । পরে কৃপাচার্ধা, কর্ণ ও মহারথ দ্রোণ 
অনতি দূর হইতে বর্ষধাকালীন জলধরের ন্যায় তাহার 
অঙ্গে এরূপ বাণ বর্ণ করিতে লাগিলেন যে তাহাতে 
তদীয় দেহের ছুই অস্কুলি মাত্র অনাবৃত রহিল না। অনন্তর 
মহারথ ধনপ্তয় হাস্য করিয়া আদিত্যপন্নিভ এন্দ্র অস্ত্র 

যোজনা করিলে, সেই অস্ত্র হইতে প্রভাকরের ন্যায় 
প্রভ। নির্গত হইতে লাগিল। তিনি সেই অস্ত্রদ্বারা সমস্ত 
কৌরবগণকে আচ্ছন্ন করিলেন। তখন গ্াাণ্ডাব শরাসন 
বারিদমণ্ডলস্থ বিদ্যুন্ততর ন্যায়, পর্ববতস্থ হুতাশনের ন্যায়, 
অতি বিস্তীর্ণ ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় শোভা! পাইঙ্ে লাগিল । 
যেমন বুষ্টিকালে বিদ্যুৎ জলধরপটলে আবিভূতি হইয়া! দশ 
দিক্ ও সমুদয় পৃথিবী বিদ্যোতিত করে, সেইরূপ গাণ্ডীৰ ধনু 
দশ দিকৃ উদ্ভাসিত করিল | তদ্দর্শনে হুম্ডী এবং রথী সকল মুগ্ধ 
হইল। যোছ্ধূবর্গ শরশরাসন' পরিত্যাগ পুর্ববক বিহ্বল হুইয়! 
উঠিল ও অন্যান্য সৈনিকেরা হুতবুদ্ধি হইয়। সযরে বিদ্ধ 
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হইল । তখন. জীবিতাঁশাপরিশৃন্য যোধগণ তয়বশতই 
সমরড়মি পরিত্যাগ পুরক দিগ্দিগন্তে পলায়ন করিতে 
লাগিল? 

চতুঃষষ্টিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! তখন ভরতকুল-' 
পিতামহ মহাবীর ভীক্ম যোধগণ বিনষ্ট হইলে, স্ুপরিষ্কত 
শরালন ও মর্দ্ভেদী শর অমস্ত গ্রহণ করিয়।, মহাবেগে ধনী 

য়ের প্রতি ধাবমান হইলেন |সুর্ধোদয়ে অচলের যেরূপ শোভ। 
হর, তিনি মন্তকে পারুরবর্ণ আতপত্র ধারণ বরিয়! পেই- 
রূপ শোভমান হইলেন। গাঙ্গের শঙ্বধ্বনি করিয়। ধার্তরাষ্র- 
গণের হর্ধ বর্ধন করত প্রদক্ষিণ দ্বারা বীভৎুম্্কে আক্রমণ 
করিলে, পরবীরঘাতী পার্থও তাহাকে আক্রমণ করিলেন। 
তদনন্তর মহাবীর ভীক্ম অঙ্ভুনর ধ্বজে নিশ্বসিত উরগের 
ন্যায় অষ্ট শর নিক্ষেপ করিলেন । তাহাতে ধ্বজজা গ্রবাপী 
কপি ও অন্যান্য জন্তরগণ বিদ্ধ হইল । তদ্দর্শনে পার্থ ক্রোধা- 

ম্বিত হইয় ভল্লাস্ত্র বারা ভীক্ষের ছত্রধ্বজ প্রভৃতি ছেদন 
পূর্ববক ভূতলে নিপাতিত ও শরাঘাতে তদীয় অশ্বগ্ণণ,পাষ্ 
রক্ষক এবং সারথিকে সংহার করিলেন। ভীক্ম তাহাকে 
অর্জুন বলিয়া! অবগত হইলেও, তদ্দারা ধ্বঙ্গ ছত্র প্রভৃতি 
ছিন্ন হওয়াতে সক্রোধ চিতে তাহার প্রতি দিব্যাস্ত্র সমস্ত 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । অর্ছ্ছনও পিতমহের প্রতি শর 

সন্ধান করিতে ক্ষান্ত হইলেন না। তখন বলিবাসব' ঝদ্রশ 
ভীন্ষ পার্থের লুতুমুল যুদ্ধ মারস্ত হইল। কৌরব ও সসৈন্য 

নখ, 
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যোধগণ তাহাদিগের সংগ্রাম অবলোকন. করিতে লাগিল 
তাহাদের নিক্ষিপ্ত ভল্লাস্ত্র সমুদয় অন্তরীক্ষে উত্থিত হইয়া 
বর্ধাকালীন খদ্যোতসমুহের ন্যায় শোভা ধারণ করিল 1 
মহাবীর ধনঞ্জয় শর সন্ধান কালে সত্বর হইয়া! একবার বাম 
ও একবার দক্ষিণ হস্তে গাঁণ্ীব গ্রহণ করাতে উহ! অগ্নিচক্রের 
ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । বারিধর যেরূপ বারিধারা 
দ্বারা পর্বতকে আচ্ছাদিত করে, মহাবীর অজ্ঞন অসংখ্য 
শর দ্বারা সেইরূপ ভীক্মকে আচ্ছন্ন করিলেন । রণবিশারদ 
'গাঙ্গেয় ক্ষণকাঁল মধ্যে অঙ্কনের শরনিকর ছেদন করিয়া 
তাহার রথ সমীপে নিপাতিত করিলেন। তদনন্তর পার্থের 
রথবর হইতে কনকপুজ্মাগ্র শলভকুলের ন্যায় শরসমুহ 

বিনির্ঠত হইয়। ভীক্ষের প্রতি ধাবমান হইল। মহাবাহু ভাক্ষ 
নিশিত সায়ক দ্বার। তৎ্সমুদয় নিরাকৃত করিলেন। তৎ্কালে 
সমস্ত কৌরবগণ ভীম্মকে সাধুবাদ প্রদান করত কহিলেন, 
ভীম্ম ধনগ্রীয়ের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া অতি দুক্ষর কর্ম্ম 
সাধন করিতেছেন । কারণ, দেববীতনয় কৃষ্ণ এবৎ শাস্ত্ু- 

নন্দন ভীম্ম ও আঁচার্ধ্য ব্যতিরেকে কোন্ ব্যক্তি পার্থের 

বেগ ধারণ করিতে সমর্থ হয়? যেহেতু পাথ বলবান্, যুব 
এবং লঘুহস্ত | 

অনন্তর সেই কুরুৰৎশীবতংশ মহাবীরদ্বয় পরস্পর অঙ্তর 
প্রয়োগ পুর্র্বক সমরক্রীড়! দ্বারা সকলকে চমত্কুঁত করিতে 

লাগিলেন । তাহারা প্রাজাপত্য,এন্দ্,আগগ্রের, রৌদ্র, কৌবের, 
বাঁরুণ, যাঁম্য এবং বাঁয়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র সকল প্রয়োগ করত 

সমরাঁঙক্গনে বিচরণ করিতে লাগিলেন । তখন কেহ; রর 

মহাবাহু পার্থ সাধু, কেহ কেহ সাধু ভীম্ম, এইরূপ প্রশংস 

করত 'কহিতে লাগিল, আমরা! ভাক্ম পার্থের যুদ্ধের তা 

যুদ্ধ খন অবলোকন করি নাই। 
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অনস্তর সেই সর্ধবান্্রবেত্তা বীর ঘয়ের পরস্পর অন্তরঘুদ্ধ 
আরম্ভ হইল। অর্জুন তীক্ষধার শর দ্বারা ভীম্মের চাঁপ 
ছেদন করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য শরাসন গ্রহণ ও 
তাহাতে জ্যারোপণ পূর্বক অঞ্জুনের প্রতি অসংখ্য শর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । মহাবীর ধনগ্তয়ও তাহার 

প্রতি নিশিত শর সমুদয় সন্ধান করিলেন। তখন সেই 
মহাবলশালী বীরদয় ত্বরে এরূপ বাঁণ বর্ণ করিতে লাগি- 
লে্শ যে, তীাহাদিগের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি লঘৃহস্ত তাহার 
কিছুমাত্র বোধগম্য হইল না। তাহারা পরস্প্র অনবরত 
সায়ক বর্ষণ করাতে চতুর্দিকি আচ্ছন্ন হইয়া! উঠিল। তদর্শনে 
সমুদয় লোক বিস্মিত ও চমণ্রুত হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। 
তৎ্কালে মহাবীর অজ্ঞবন ভীষ্ষমের রথরক্ষকগণকে নিহত ও 
পাভিত করিলেন । তদীয় গাণ্ডীবশরাসনবিনির্ম্ম ্ ত কনকপুঙ্থ 
সায়ক সঘুদর আকাশপথে উত্থিত হইয়া, মরালশ্রেণীয় ন্যায় 
পরম শোভা পাইতে লাগিল। 

তখন ইন্দ্রাদি দেবগণ অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করিয়া অভ্ঞ্- 
মের অস্ত্রপ্রয়োগকৌশিল অবলোকন করিতে লাগিলেন। 
প্রতাপশালী গন্ধবর্বরাজ চিত্রসেন তদ্দর্শনে পরম প্রীত হুইয়া 
দেবরাজকে কহিলেন, দেখুন, পার্থনিন্মক্ত শর সকল যেন 
সষবেত হইয়া ধাবমান হইতেছে; জিয়ুরর শিক্ষানৈপুণ্য অতি , 
আশ্চর্য্য ; মনুষ্য মধ্যে আর কেহই এঁ সমস্ত অস্ত্রপ্রর়োগ পরি- 
জ্ঞাত নহে। মহাবীর পার্থ কখন্ বাণ পরিত্যাগ করি- 
তেছেন, কখন্ সন্ধান করিতেছেন, কখন্ বা গাও্ীব 
আকর্ষণ করিতেছেন, ভাহা কিছুই বোধ হইতেছে না। 
সৈন্যগণ মধ্যাহ্ন কালীন সূর্যের ন্যায় প্রভাবশালী অজ্জবন ও 
ভীনম্মকে দর্শন করিতে সমর্থ হইতেছে না। এই মন্থারীরঘবয় 
উভয়েই বিজ্ঞ বর্্স। তীমপরাক্রম ও কুর্দয়। দেবরাজ 
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চিন্রসেনের মুখে অন্ন ও ভীদ্ঘের প্রশংসাবাঁদ শ্ররধ করিয়া, 
স্বাহাদিগের মন্তকে দিব্যপুষ্প বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর গাঙ্গেয় ধনঞ্জয়ের বামপার্খ্ে বাণাঘাত করিতে 
লাগিলেন। মহাবীর অজ্জুন তদ্দর্শনে সহাগ্য বদনে তীক্ষধার 
শর দ্বারা ভীম্মের শরাঁদন ছেদন পুর্বক দশ বাণ দ্বার! তাহার 
বক্ষঃস্থছল বিক্ধ করিলেন! তখন মহাবাহু ভীত অর্জুনের 
শরাপাতে নিতান্ত ব্যথিত হইয়। রথকুবর ধারণ করত বহুক্ষণ 

নিশ্চেষ্ট হইয়। রহিলেন। সারথি তাহাকে লংজ্ঞাবিহীন 
অবলোকন করত উপদেশবাক্য স্মরণ পুর্ব্বক রক্ষা করিবার, 
নিমিত্ত রথ লইয়! রণস্থল হইতে পলায়ন করিল । 

রে 

পঞ্চষন্টিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, মহারাজ! মহারথ ভীক্ম সমরে 

পরাগ্তাথ হইয়া পলায়ন করিলে, রাজ! দুর্ধ্যোধন কার্ম্মক 
ধরণ করিয়া, সিংহন+দ পরিত্যাগ পুর্ধক সহলা অজ্জ্ঞানের 

দন্নিধানে আগমন করিলেন। এবং ভল্গাস্্র আকর্ণ সন্ধ। 

করিয়। শক্রগণ মধ্যে বিচরণকারী উগ্রতেজ। ধনঞ্জয়ের 
লিলাট দেশ বিদ্ধ করিলেন। অর্জুন ভল্লীস্ত্র দ্বার! বিদ্ধ হইয়! 
একশুঙ্গশীলী নীল পর্বতের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। 
তখন তাহার ললাটদেশ হইতে গ্মনবরত রুধিরধার' প্রবাহিত 

হইতে লাগিল। তাহাতে নুবর্ণশোভিত ভল্লান্ত্র মাতিশয় 

সমুজ্ধল হইয়া উঠিল । অনন্তর মহাবেগশালী পার্থ বাণাঘ:তে 
নিতাস্ত রোষপরবশ হইয়া, গাগীব শরামনে বিষাগি তুল্য 
সায়ক যোজন! কারয়া, ছুর্যোধনকে বিদ্ধ করিলেন। রাজ 
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ছর্ধ্যোধনও তাহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। এই রূপে তাহাদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ত হইলে, 
বিকর্ণ উন্নতপর্বতোপম এক মত্তমাতঙ্গে আরোহণ করিয়া, 
মহাবেগে অজ্জ্বনের প্রতি ধাবমান হইলেন। অর্জুন সেই 

করিবরের কুস্ত লক্ষ্য করিয়া আকণ সন্ধান পূর্বক এক 
বাণ পরিত্যাগ করিলেন। যেরূপ সুররঃজপরিত্যক্ত অশনি 

শৈলশ্ঙ্গ বিদীর্ণ করে, সেইরূপ ধনপ্তীয়সায়ক সেই মাতঙ্গের 
কুম্তদেশ বিদারণ পূর্বক পুথিবীত্লে প্রবেশ করিল। তখন 
সেই হস্তী নিতান্ত বাথিত ও কম্পান্বিতকলেবর হইয়। তৎ- 
ক্ষণৃ ভূতলে পতিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। তদর্শনে 
বিকর্ণ নিতান্ত ভীত ও সহদা সেই হস্তীহইতে অবতীর্ণ 
হইয়া, সত্বর গমনে অক্টোত্তর শত পদ গমন করিয়া বিবিং- 
শতির রথে আরোহণ করিলেন । 

অনন্তর অর্ছুন সেইরূপ অপর একটা শর ছারা ছুর্ষোধ- 
নের বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিয়া, যোদ্ধবর্গের প্রতি অনবরত শর 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তখন যোধগণ অজ্ভনশরে 
ক্ষত বিক্ষত হইয়া তথা হইতে পলায়ন করিতে লাগিল । 

ছুর্ষ্যোধন এই সমস্ত অদ্ভুত ব্যাপার অবলোকন ও শ্রবণ 
করত সহন! যেস্থানে অজ্ঞন নাই সেই স্থানে পলায়ন 
করিতে উদ্যত হইলেন। তখন ধনগ্য় স্ই ভয়ঙ্কররূপধারী 
বাণবিদ্ধা শোণিতীক্তকলেবর ছুর্য্যেধনকে রণস্থল হইতে 
পলায়ন করিতে দেখিয়া আস্ফালন পূর্বক কহিলেন, হে 
দুর্ষ্যোধন! তুমি সমরভূমি পরিত্যাগ পুর্ধবক পলায়ন করিয়! 
বিপুল কীর্তি কলঙ্কিত করিতেছ। দেখ, ভুমি এখনও রাজ্য- 
চ্যুত হও নাই এবং তমিমিত্ত ঘোষণাও হয় নাই। আমি যুখি- 
ঠিরের নিদেশক্রমে যুদ্ধে আগমন করিয়াছি) এক্ষণে পপ্রতি- 

নিবৃত্ত হইয়া আমার সম্মুখীন হও, এবং সেই সমস্ত পুর্ব 
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বৃত্তান্ত স্বাণ কর। হখন তুমি সমরে পরা্ঘ,খ হইয়া পলায়ন 
করিতেছ, তখন তোমার ছুর্য্যোধন নাম ব্যর্থ হইল। অদ্য 
তোমার অশ্রে বা পশ্চাতে কোন রক্ষককে অবলোকন করি- 

তছি না। অতএব সত্বর পলায়ন করিয়া আপনার প্রাপ- 

রক্ষা কর। 

ষট ষঞ্টিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ম কহিলেন, হে রাজন! মন্মাতঙ্গ যেরূপ 
অঙ্ক,শ দ্বারা প্রতিনিবৃন্ত হয়, ছুর্য্যোধন সেইরূপ অর্জুনের 
বাক্যে প্রতিনিরুন্ত হইয়া রথে আরোহণ পুর্ববক পুনরায় 
ভাহার সন্মুশীন হইলেন। সর্প যেরূপ কদাঁচ পদাঘান সহ্য 
করিতে পারে না, সেইজপ অজ্ঞনের তিরস্কারবাক্য তাহার 
নিতান্ত অসহ্য হইয়া উঠিল। তখন কর্ণ তাহাকে প্রতি- 
নিরুত্ত দেখিয়! স্বীয় ক্ষত বিক্ষত শরীর অুস্থির করত তীহার 
উত্তর দিক দিয়! পার্কে আক্রমণ করিলেন। মহারথ 
ভীষ্ম প্রত্যারৃন্ত হইয়! দুর্য্যোধনের পশ্চিম দিক্ রক্ষা করিতে 
লাগিলেন । দ্রোণ, কপ, বিবিংশতি ও ছুঃশীন প্রতি- 

নিরুন্ ছুর্য্যোধনের সাহায্যের নিমিত্ত ধনুর্ববাণ ধারণ পুর্ব্বক 
অতিসত্বরে সন্মুখীন হইলেন । হংস যেরূপ উদয়োনম্মুখ মেঘ- 
রাজির সম্মুখীন হয়, সেইরূপ মহাঁবেগশালী মহাবীর অর্জুন 
সেই সেনাঁগণকে প্রত্যারৃত দেখিয়া তাহাদিগের অভিমুখে 
উপস্থিত হইলেন | যেরূপ বারিদমগ্ল পর্ববতোপরি 
জলধাঁর1 বর্ষণ করে, সেইরূপ কৌরববাহিনী অর্জুনের 
চতুর্দিক্ বেন করত অনবরত শর বর্ষণ করিতে লাগি- 
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'লেন.। তদনন্তর গাণীবধন্বা অর্ছছুন মহান্ত্র দ্বারা কুরুপুঙ্গব- 
গণের অস্ত্র নিরাকৃত করত অব্যর্থ সম্মোহনান্ত্র আবিভূ্তি ও 
শরসমূহে দশ দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া, গাঁগ্ীবনির্ধঘোষে কৌ রব- 
গণের হৃদয় ব্যথিত করিলেন । পরে অতি ভীমরব মহাশঙ্খ 
আধ্া(ত করিলে, দশ দিক্, পৃথিৰী ও আকাশ প্রতিধ্বনিত 
হইয়! উঠিল ।কুরুবীরগণ অজ্জনের, শঙ্খনাদে সম্মোহিত হইয়! 
দুদ্ধর্য শরামন পরিত্যাগ পুর্ববক নিশ্চেউট ভাবে ধরাশয্যায় 
শয়ন করিলেন । তখন ধনঞ্য় উত্তরার বাক্য স্মরণ. করত উত্ত- 

রকে কহিলেন, হে বীর! কৌরবগণ এখন সংজ্ঞাশুন্য হই- . 
য়াছে। অতএব তুমি সত্বর হইয়! দ্রোণ কৃপাচার্য্যের শুক 
বন্ত্র্ধর, কর্ণের পীতবন্ত্র এবং অশ্বথ্থাম! ও ছুর্ষ্যোধনের নীলবর্ণ 
বস্ত্রদ্ধ় অপহরণ কর । ভীম্ম এই অস্ত্রের নংহাঁরকৌশ্ল অবগত 
আছেন; বোধ হয়,উনি চেতনাবিহীন হন নাই ।অতএব উহার 
তশ্বগণকে বাম দিকে রাখিরা সতর্কত পুর্ববক গমন করিতে 
হইবে। 

তদনন্তর বিরাটতনয় মহাত্স! উত্তর হয়রশ্মি পরিত্যাগ 
পুর্বক রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া,মহারথগণের বন্ত্রগ্রহণ করত 
পুনরায় স্বরথে আরোহণ করিলেন। অনস্তর বিরাটতনয় 
সেই হিরণ্যকক্ষ শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষ্টয়কে পরিচালন করিলে, 
তাহার তৎক্ষণাৎ, সমরভূমি পরিত্যাগ পুর্বক বহির্গত 

হইবে এমন সময়ে তরম্বী ভীক্ম অঙ্ুনকে শরাঘাত করিতে 
লাগিলেন। তখন ধনঞ্জয় তাহার অশ্বগ্নণকে নিহত করিয়া, 
দশবাণ দ্বারা উীহাকেও আহত করিলেন। এই রূপে মহাবীর 
গাণ্ীবধন্থ। ধনগ্জয় ভীত্মকে পরাজিত ও উত্তরকে আশ্বস্ত 
করত রথ সংঘ হইতে বিমুক্ত হইয়! মেঘনির্ম্,স্ত সহঅরশ্মির 
ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর কুরুপ্রবীরগণ 

সংজ্জাল।ভ কগিয়! দেখিলেন। স্ুুরেক্জ্কল্প পর্ণ, সমরকীধ্য 
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পরিত্যাগ করিয়। দণ্ডায়মান আছেন । তখন ভুর্যষেযোধন সত্তর 
বচনে কহিতে লাগিলেন, আপনারা কিনিমিত অর্জুনকে 

পরিত্যাগ করিতেছেন ? যাহাতে অর্জুন বিমুক্ত হইতে না 
পারে, এরূপে উহাকে আহত করুন। 

তখন ভীম্ম হান্য বদনে কহিলেন, ছুর্য্যোধন ! এতক্ষণ 

তোমার বলবুদ্ধি কোথায় গিয়াছিল ? যখন তোমরা মোহ 

প্রাপ্ত হইয়! বাণ ও বিচিত্র ধনু পরিত্যাগ করিয়/হিলে,তখন 

বীভগুন্ড তোমাদিগের প্রতি নৃশৎসাচরণ করিতে প্ররৃন্ত হন 
' মাই; ইহার মন কখন পাপকার্ষ্যে আসক্ত হয় না। ত্ৈলোক্য 

লাভ হইলেও ইনি ম্বধর্থ্ন পরিত্যাগ করেন না; সেই নিমিত্ত 

তোমরা অদ্য সমরে পরিত্র!ণ লাভ করিয়াছ। হে কুরু প্রবীর! 
এক্ষণে সত্বর হইয়া কুরুদেশে গমন কর; পার্থ গোধন 
লইয় প্রতিগমন করুন। এক্ষণে সুমি ম্বাথসিদ্ধির নিমিন্ত 
মোহে নিপতিত ন! হইয়া,যাহাতে স্বার্থহানি না হয়, এরূপ 
উপায় চিন্ত| কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অমর্পরবশ ছুর্য্যোধন পিতা. 
মহের নিকট আন্মহিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়। পুর্ণমনোরথ 
ন! হওয়াতে, দীর্ঘনিশ্ব'ন পরিত্যাগ পূর্বক মৌনাবলম্বন 
করিয়া রহিলেন। তদনস্তর অন্যান্য বারপুরুষগণ ভীস্মের 

হিতকর বাক্য শ্রবণ ও বিবদ্ধমান ধনঞ্জয় রূপ হুত্তাশনকে 

অবলোকন করিয়া, সমরে প্রতিনিবৃন্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর 
বিবেচনা করত ছুর্য্যোধনকে রক্ষা! করিতে লাগিলেন। 

ধনগ্তয় সেই সমস্ত কুরুপ্রবারগণকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া 
মুহূর্তকাল শর দ্বার তাহাদিখের অভিবাদন করিতে লাগি- 
লেন। তিনি শর দ্বারা ভাম্ম, দ্রোপ, অশ্বখামা ও কৃপাচার্ধ্য 
প্রভৃতি মাননীয় কৌরবগণকে প্রণিপাত করিয়া, দুর্ষেযাধনের 
বিচিত্র মুকুট ছেদন করিলেন। অঅনস্তর অন্যান্য বীরগগকে 



বিরাটপর্ব। "১৭৭ 

সম্ভাষণ পূর্বক গাগীবঘোষে সমন্ত লোক প্রতিধ্বনিভ 
করিতে লাগিলেন। পরে দেবদত্ত শঙ্খধ্বনি দ্বার বিপক্ষ- 

গণের হৃদয় বিদীর্ণ এবং হেমজালবিশিষ্ট ধ্বজ দ্বার সমস্ত 
শক্রগণকে অভিভূত করত উত্তরকে কহিলেন, এক্ষণে অশ্ব- 
গণকে আবর্তিত কর; তোমার পশু সকল প্রত্যান্ধত হইয়াছে। 

দেবগণ কৌরবগণের সহিত ধনঞ্জয়ের অদ্ভুত যুদ্ধ অব- 
লোঁকন করিয়া যনে মনে পার্থের অদ্ভুত কাধ্য চিন্তা করিতে 
করিতে প্রীত মনে স্ব স্ব ভবনে প্রস্থান করিলেন। 

সর ক বলত ভিজ সপ ৭০ এসে 

সপ্ত ধফ্িতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন ! এই রূপে বুষতেক্ষণ 
ধনগ্তয় সংগ্রামে কুরুগণকে পরাজিত করিয়া, মহারাজ বিরা- 
টের গোধন সমস্ত আনয়ন করিলেন, অনস্তর কতকগুলি 
ভীতচিত্ত মুক্তকেশ ক্ষুতপিপাসাঁকাতর বৈদেশিক কুরু- 
সৈন্য বন হইতে নির্গত হইয়া কৃতাঞ্জলি পুটে সসম্ত্রমে 
অড্ভুনকে কহিল, হে পার্থ! আমরা আপনর কি করিব? 
অর্ভুন কহিলেন, আমি তোমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করি- 

তেছি ভয় নাই, তোমাদের মঙ্গল হউক। আমি কদাঁচ 
আর্ত ব্যক্তির হিংসা করি ন।। 

সৈনিকগণ অঙ্্নের অভয়বাক্য শ্রবণ করিয়া, আয়ু ও 
যশোবদ্ধন আশীর্বাদ প্রয়োগ পুর্ববক তাহাকে অভিবাদন 
করিল। পরে অজ্ঞ্ুন প্রত্যাবৃত্ত শক্রগণকে অতিক্রম করিয়া 
ষন্তমাতঙ্গের ন্যায় বিরাটনগরাভিমুখে গন করিলে, কেরব- 
গণ আর তাহারে আক্রমণ করিতে সমর্থ হইলেন ন।। 

কও 
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এই দ্ূপে মহাবীর শক্রহস্ত। অর্জুন যেঘসন্নিভ কুরুসৈন্য- 
'গাণকে বিদ্রাবিত ৰরিয়া উন্তরকে কহিলেন, হে তাত! 
পাগুবগণ যে তোমার পিতার নিকট বাস করিতেছেন, ইহা! 
তুমিই অবগত হইলে, কিন্ত নগরে গ্রবেশ করিয়া উহ! 
কদাচ কাহার নিকট প্রকাশ করিও না। তাহাতে ভয় প্রযুক্ত 
মৎস্যরাজের প্রাণনাশের সম্পুর্ণ সম্ভাবনা । ছে তাঁত! তুমি 
পিতৃমমীপে কৌরবগণের পরাজয় ও গোধনজয় আত্মকৃত 
বলিয়া প্রকাশ করিবে । 

উত্তর কহিলেন, হে মহাবাহো।! আপনি যে অদ্ভুত কার্য 
সম্পন্ন করিয়াছেন আমার তাহ! সম্পন্ন করিবার সামর্থ নাই। 
এক্ষণে আমি এইমাত্র অঙ্গীকার করিতে পারি যে আপনি 
যাব অনুমতি প্রদান না করিবেন, ভাবত আপনার কথা 
পিতার নিকট প্রকাশ করিব ন1। 

তদনন্তর বাণবিক্ষতশরীর ধনঞ্জয় শ্মশানবর্তী সেই 
শমীবৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইলেন। তখন হৃতাঁশনের 
ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহাকপি, ভূতগণ ও দৈবী মায়ার 
সহিত স্বর্গে গমন করিলে, পুনরায় রখে নিংহধবজ সংযো- 

জিত হইল। রাজকুমার উত্তর সমরবিবদ্ধন আয়ুধ, তুণ 
এবং সায়ক সমস্ত পুর্ববব রক্ষা করত প্রহ্ৃষ মনে মহাত্ম! 
কিরীটী সারখির সহিত মৎস্যনগরাভিযুখে যাত্রা করিলেন। 
তখন ধনগ্রয় পুনরায় বেশীধারণ, রাজতনয় উত্তরের অস্বরশ্মি 
গ্রহণ ও রৃহন্নলারূপ পরিগ্রহ করিয়! নগরে প্রবেশ করিলেন। 

এদিকে কৌরবগণ ভগ্নোসাহু হইয়া কাতর মলে 
হক্তিনাপুরোদ্দেশে গমন করিতে লাগিলেন। ধনঞ্জয় নগর- 
প্রবেশকালে উত্তরকে সম্বোধন করিয়! কহিলেন, হে রাজ- 

কুমনর ! অবলোকন কর, তোমার গোধন সমস্ত গোপাল- 

গণের সহিহ সমানীভ্ভ হুইয়াছে। গোপালগণ তোমার 
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আঁদেশানুসারে অশ্রগনকে সলিলপান ও সাদ রুরাইয়! নগরে 
গমন পূর্বক তোমার বিজয়ঘোষণা! করুক। আমরা অপ- 
রাহ্ছে গমন করিব। 

অনন্তর উত্তর ফাল্তনের বাক্যানুসাঁরে ত্বরমান হইয়া, 
দুতগণকে আদেশ করিলেন «“ হে দূতগণ ! তোমরা নগরে 
গমন পূর্বক আমাদের বিজয়ঘোষণ। কর।7”” অনস্তর পার্থ 
ও উত্তর পুর্ব্বোৎুস্যষ্ট স্বস্ব অলঙ্কার পরিধান পূর্বক উত্তর 
রথী ও বৃহন্নল! সারথি হইয়া নগরাঁভিমুখে গমন করিতে 
লাগিলেন। 

অফষফ্তম অধায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! মহাত্া বিরাটরাঁজ 
গ্রামে ভ্রিগর্তদিগকে পরাজিত করিয়া,প্রচুর বিস্ত ও গোঁধন 

সমস্ত অধিকার করত পাগুবচতুষ্টয়ের সহিত প্রসন্ন হৃদয়ে 
নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন প্রজা সকল ব্রাহ্ষণগণ সমভি- 

ব্যাহারে তথায় আগমন করিয়া, মণ্স্যরাজের আরাধনা 

করিতে লাগিলেন । বিরাটরাজ তীহাদিগকে শ্রত্যতিনন্দন 

কররয়। বিদায় প্রদান করিলেন। 
অনন্তর বাহিনীপতি মত্স্যরাজ বিরাট অন্তঃপুরে প্রবেশ 

পূর্বক জিজ্ঞানা করিলেন, উত্তর কোথায় গমন করিয়াছে? 
তখন তাহার স্ত্রী ও কন্যাগণ কহিলেন, মহারাজ ! কৌরবগণ 
আপনার উত্তর গোগৃহের সমস্ত গোধন অপহরণ করিয়াছে 
শুনিয়া তিনি ক্রোধপরবশ হুইয়া বিজয়লাভবাসনায় বৃহ- 

ম্লল। মাত্র সক্ঘভিব্যাহারে তথায় প্রস্থান করিয়াছেন | বিরাট- 
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'রাজ এই বাক্য শ্রবগগোচর করিয়া, একাম্ত বিষণ মনে মঞ্জি- 
গণকে আহ্বান করত জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মন্ত্রিগণ ! 
আমার বোধ হয়, কৌরবগণ ত্রিগর্তদিগের প্রস্থানসংবাঁদ 
অবগত হুইয়! সেম্থানে কখন অবস্থিতি করিবেন না। যাহ! 
হউক, যাহার! মদীয় রণস্থল হইতে অক্ষতশরীরে প্রত্যাগমন 
করিয়াছে, এক্ষণে তাহার! উত্তরের প্রাণরক্ষার্থ বিপুল সৈন্য 
কম্বভিব্যাহারে গমন করুক । 

মণ্স্যরাজ এই রূপে সেনাগণকে গমনের আদেশ 

প্রদান করত কহিলেন, হে সৈন্যগণ! তোমরা সমর- 
ভূমিতে গমন পুর্ববক কুমার জীবিত আছে কি না সত্বর 
আমাকে এই সংবাদ প্রদ্গন কর। যখন ক্লীব সারথি হইয়! 
গমন করিয়াছে, তখন উত্তর জীবিত আছে এরূপ বোধ 
হয় না। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ধর্শ্মরাজ যুধিষ্ঠির ঈষ 
হাঁস্য করিয়! কহিলেন, মহারাজ ! যখন রুহন্নলা রাজকুমারের 
সারথি হইয়া গমন করিয়াছে, তখন কেহই আপনাঞ় গোধন 

হুরণ করিতে পারিবে না। উত্তর বৃহন্নলা সারথির সহিত 
সকল মহীপাল, দেব, অনুর, সিদ্ধ, যক্ষ ও সমবেত কৌরব- 
গণকে অনায়াসে পরাঁজয় করিবেন, সন্দেহ নাই। 

অনন্তর প্রেরিত দুূতগণ ইতিমধ্যে সভায় আগমন 
পূর্বক রাজকুমারের বিজয়বার্তী ঘোষণা করিল। তখন 
মন্ত্রী বিরাটরাজকে বিজয়বার্তা শ্রবণ করাইয়া! কহিলেন,মহা- 
রাজ । রাজকুমার উত্তর কৌরবগণকে পরাজয় ও গোধন 
সমস্ত প্রত্যাহরণ করিয়া, সারথির সহিত আগমন করিতে- 
ছেন। তখন রাজা ঘুধিষ্টির কহিলেন, রাজন! অদ্য ভাগা- 
রলে কৌরবগণ পরাজিত ও গোধন সমস্ত আনীত হইয়াছে। 
যাহা € উক,আপনার পুত্র যে কৌরবগণকে পরাজয় করিস 
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ছেন ইহা নিতাস্ত আঁশ্চর্য্যের বিষয় নহে । বৃহন্নলা যাহার 
সারধি, তাহার নিশ্চরই জয়লাভ হইবেক । 

অনস্তর বিরাটরাঁজ হর্লোমাঁঞ্চকলেবর দূতগণকে পুর- 
স্কার প্রদান করত মন্ত্রিগণকে কহিলেন, এক্ষণে রাজপথে 
পতাকা নকল উড্ভ্ডীন ও পুষ্পোপহার দ্বারা দেবগণকে অর্চনা 
কর। যোদ্ধ-বর্গ, অলঙ্কতগণিকাঁও বালক ও বাদকগণ আমার 
পুত্রের প্রতিগমন করুক । অধিকৃতবর্গ মত্তকরিবরে আরোহণ 

পূর্ববক চতুষ্পথে গমন করত আমার বিজয় ঘেষণ। করুক । 
এবং উত্তরা কুমারীগণে পরিবৃতা ও বিবিধবেশভূষাবিভূ-" 

ফিতা! হইয়া! উন্তরকে আনয়নার্থ গমন করুক | 
অনন্তর রাজাজ্ঞকুসারে ভেরী, তৃরী ও শঙ্বা সকল 

নিনাদিত হইতে লাগিল । প্রমদাগণ মনোহর বেশভূষা ধারণ 
করিয়। উত্তরের প্রত্যুদমন করিল। সুত ও মাগধগ্ণ রাজ- 
কুমারকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত নগর হইতে বহির্গত 
হইল। তখন মহাপ্রাজ্ঞ মণডস্যরাজ সৈরিন্ধীকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন, সৈরিন্ধি,! অক্ষ আনয়ন কর, কক্কের সহিত 
দ্যুতক্রীড়া করিব। অনন্তর পাগুবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বিরাট- 
রাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে রাঁজন্! শুনি- 
যাছি,হুষ্ট ও ধূর্রের সহিত ক্রীড়া কর! অনুচিত | অদ্য আপ- 
নাকে নিতান্ত হৃষ্টচিন্ত দেখিতেছি, অতএব আপনার সহিত 
ক্রীড়া করিতে আমার উৎ্সাঁহ হইতেছে না। যদি অনুমতি 
হয় আপনার অন্য কোন প্রিয়ানুষ্ঠ'ন করিতে প্রস্তুত আছি। 

বিরাট কহিলেন, হে কঙ্ক! দৃযৃতক্রীড়া ব্যতিরেকে 
স্ত্রী, গো এবং অন্যান্য বিভ্তে আমার প্রয়োজন নাই। দ্যুত- 
ক্রীড়ায় সর্বস্বান্ত হইলেও আমার ক্লেশ বোধ হয় না। কক্ক 
কহিলেন, মহারাজ ! দুযুতক্রীড়! বু দোষের আকর। উহাতে 
কিছুমাত্র উপকার নাই। হে মহারাজ! আঁপনি দর্শন ব! 
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শ্রবণ করিয়া থাকিবেন, পাণুনন্দন ধর্্মরাজ যুধিতির দ্যুত- 
ক্রীড়ায় ব্রিদশোপম ভ্রাতৃগণ ও বিশাল সাম্রাজ্য হইতে বঞ্চিত 
হইয়াছেন। এই নিমিত্ত দ্যুতক্রীড়ায় আমার অভিলাষ নাই | 
অথবা যদি আপনার একান্ত অভিলাষ হইয়া থাকে, বলুন 
আমি এইক্ষণেই দ্যুতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

অনন্তর দ্যুতারস্ত হইলে, মণ্স্যরাজ যুধিঠ্ঠিরকে কহিলেন,, 
হেকঙ্ক! দেখ আমার পুত্র তাদৃশ কুরুবীরগণকে সমরে 
পরাজিত করিয়াছে । পরে মহাত্মা ধন্মরাঁজ যুধিষির তাহাকে 

' কহিলেন,মহারাজ ! বৃহন্নলা যাহার সারঘি,সে অবশাই সমরে 
জয়লাঁত করিবে । বিরাটরাজ বারম্বার এই কথ! শ্রবণ পুর্ববক 
ক্রোধপরবশ হুইয়! কহিলেন, হে কঙ্ক! আমার পুত্র উত্তর 
ভীক্ষ, দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে কি নিমিত্ত পরাজয় 
করিতে অসমর্থ হইবে। হে ব্রহ্গবন্ধো ! তুমি আমার পুত্রের 
সমান ক্লীবের প্রশংসা করিতেছ, তোমার বাচ্যাবাচ্য জ্ঞান 
নাই। এক্ষণে ভূমি আমার অবমাননায় প্রবৃত্ত হইয়াছ। যাহ 
হউক, আজি বয়স্যভাব প্রযুক্ত তোমার অপরাধ ক্ষমা করি- 

লাম, কিন্তু যদি জীবিত থাকিবার অভিলাষ থাকে, তাহ 
হইলে কদাচ আর এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহারাজ ! আচার্য্য দ্রোণ, ভীক্ষ, অশ্ব- 
'ামা, কৃপাচার্য্য, কর্ণ, ছুর্য্যোধন ও অন্যান্য মহারখ রাঁজগণ 
এবং দেবরাজ ইন্দ্র দি সমরস্থলে উপস্থিত হন তাহা হইলে 
বৃহন্নলা ব্যতিরেকে কেহই তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হইবেন না। বাহুবলে তাহার সদৃশ বীর হয় নাই ও হইবে 
না। ঘোর সংগ্রাম দর্শন করিলে তাহার অন্তঃকরণে সাতিশয় 
হুর্ষোদয় হুইয়া থাঁকে। যিনি সমবেত দেব, অনুর এবং 
মানব্গণকে পরাঙ্জয় করিতে পারেন তাহার মাহাযষো কে না 
জয়লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
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মত্প্যরাজ কহিলেন, কঙ্ক! আমি তোমাকে বারম্বার 
নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি বাক্য মংযমন করিতেছ ন|। 

নিয়ন্তা না থাকিলে কোন ব্যক্তিই ধর্্মপথে প্রবৃত্ত হয় না। 
যাহা হউক,তুমি কদাঁচ আর এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিও না। 
এই বলিয়া ভৎদনা করত ধর্্মরাজের মুখমণ্ডলে অক্ষাঘাত 
করিবামাত্র তাহার নাসিক। হইতে অনবরত রুধিরধারা 
নির্গত হইতে লাগল। কিন্তু এ রুধিরধারা। ধরাতল স্পর্শ 
করিতে না করিতেই তিনি অঞ্জলি দ্বারা তাহা গ্রহণ করি- 
লেন | অনন্তর তিনি পার্্ব্তিনী দ্রপদনন্দিনীর প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি তাহার অভিপ্রায় অবগত 
হইয়া, সলিলপুর্ণ ন্ুবর্ণপাত্রে সেই শোণিত ধারণ করি- 
লেন। 

অনস্তর উত্তর বিবিধ গন্ধমাল্যে আকীর্ণ হইয়! হুষ্ট মনে 
নগরে প্রবেশ করিলেন। তখন পুরবানী ও জনপদবাসী 
স্ত্রী পুরুষগণ তাহার অর্চনা করিতে লাগিলেন। এই রূপে 
তিনি ভবনদ্বারে উপস্থিত হুইয়। পিতৃসমীপে সংবাদ প্রদান্ 
করিবার নিমিত্ত দ্বারবান্কে আদেশ করিলেন। দ্বারবান 

রাজকুমারের আদেশক্রমে বিরাটরাজের নিকট উপস্থিত 
হইয়া কহিল, মহারাজ ! রাজকুমার বৃহন্নলা সমভিব্যাহারে 

দ্বারদেশে উপনীত হুইয়াছেন। তখন মণ্স্যরাজ সাতিশয় 
প্রীত হইয়া কহিলেন, হে দ্বারপাল! সত্বরে তাহাদিগের 
ছুইজনকে আমার নিকট আনয়ন কর। আমি তাহাদিগকে 
দর্শন করিবার নিমিত্ত সাতিশয় সমুৎ্ন্ুক হইয়াছি। তখন 

পাগবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির প্রতিহারীর কর্ণে কহিলেন, তুমি কেবল 
উত্তরকে এখানে আনয়ন কর। বৃহন্নলা যেন এখানে আগ- 

মন না করেন। বৃহম্নল! প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন “ যে ব্যস্ডি 
ল.গ্ম বতিবেকে আমার শরীর ক্ষত বা শোণিনত প্রদর্শন 
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করিবে, তিনি নিশ্চয় তাঁহার জীবন বিনষ্ট করিবেন, অত্ত- 
এব বুহন্নল! এস্থানে আসিয়া! যদি আমার শোণিত দর্শন 
করেন,তাহ! হইলে নিঃসন্দেহ অমাত্য ও বল বাহনের সহিত 
বিরাটরাজকে সংহার করিবেন । 

অনন্তর উত্তর সতামণ্পে প্রবেশ পুর্ববক পিতার চরণ 
বন্দন করিয়। কঙ্ককে প্রণাম করিলেন । পরেতিনি দেখি- 

লেন, ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির শোণিতাক্ত কলেবরে ব্যগ্রচিত্তে 
ধরাতলে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। সৈরিন্থণী তাহার শুজ্রাষ! 
করিতেছেন! তদনস্তর তিনি সত্বর হইয়। পিতাকে জিজ্ঞাস! 

করিলেন,হে রাজন! কোন্ ব্যক্তি ইহাকে তাড়না! করিয়াছে, 
কে এই পাপাচরণ করিল ? 

বিরাট কহিলেন,পুত্র ! তুমি শুরগণকে পরাজয় করিয়াছ; 
ত্শ্রবণে পরম পরিতুষ্ট হুইয়া আমি তোমার প্রশহস। 
করিতেছিলাম। কিন্তু ইনি তাহাতে শ্রুতিপাত না করিয়া 
বৃহন্নলার প্রশংসা করিতে লাগিলেন; তাহাতে আমি ক্রদ্ধ 
হইয়! উহীরে প্রহার করিয়াছি । 

উত্তর কহিলেন, মহারাজ ! উহারে প্রহার করিয়। নিতান্ত 
অকার্য্য করিয়াছেন, শীত প্রসন্ন করুন; নচে ব্রহ্মবিষ প্র- 
ভাবে আপনাকে সমুলে দগ্ধ হইতে হুইবেক। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ বিরাট পুজ্রের বাক্য 
শ্রবণ করিয়া, ভম্মাচ্ছন্ন অনল সদৃশ ধর্ঘ্ঘরাজ যুখিতিরের নিকট 
ক্ষম] প্রার্থন1! করিলে, তিনি কহিলেন, রাজন্! আমি অনেক- 

ক্ষণ ক্ষম| করিয়াছি; আমার কিছুমাত্র ক্রোধ নাই । যদি আমার 
শোণিত নাসিকা হইতে ভূতলে পতিত হইত, তাহ। হইলে 
আপনি রাজ্যের সহিত 'বশ্যই বিন হইতেন;ষদিও আপনি 
নিরপরাধে আমাকে প্রহার করিয়াছেন কিন্তু তঙ্নিমি্ত আমি 
আপনার কিছুমাত্র অপরাধ গুহণ করি নাই। বলৰান্ প্রভুর! 
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অনুজীবীদিগের প্রতি সহ! ক্রোধপরবশ হইয়া থাকেন, 
ইহা প্রসিদ্ধই আছে । 

যুধিষ্ঠিরের নাসিক হইতে শোণিত অপনীত হইলে, 
বৃহন্নল। তথায় উপনীত হইয়া, মহারাজ বিরাট ও কষ্ককে 
অভিবাদন করিলেন । আনস্তর মহার(জ বিরাট বুহম্নলাকে 
অভিনন্দন করিয়া, তাহার পাক্ষাতেই সমরসমাগত উত্তরের 
গ্রশংস|! করিতে লাগিলেন। তে বগুস! আমি তোমার 
দ্বারাই পুত্রবীন, হইয়াছি,আমার তোমার সদৃশ পুত্র হয় "ই 
ও হইবে না। হে তাত! যিনি নিরন্তর যুদ্ধ করিয়াও শ্রান্ত ' 
বা ক্লান্ত হন না, তুমি কি প্রকারে সেই মহাবীর কর্ণের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলে ? সকল মনুষ্য লোকে ধাহার সদৃশ যোদ্ধা 
দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই ; তুমি কি প্রকারে সেই মহারথ ভীম্মের 
সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে ? যিনি বৃষ, কৌরব ও অন্যান্য 
ক্ষত্রিয়গণের আঁচার্ধয, যিনি সর্বাস্ত্রবেন্তা, ভূমি মেই মহাবীর 
দ্বোণের সহিত কি প্রকারে সংগ্রাম করিয়াছিলে ? যিনি 
সকল অস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ, তুমি কি প্রকারে সেই মহাশুর 
দ্রোশতনয় অশ্বখামার সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলে ? সমর- 
ভূমিতে যাহাকে অবলোকন করিলে, গতসর্ধবন্ব বণিকের 
ন্যায় অবসন্ন হইতে হয়, তুমি কি প্রকারে সেই কৃপাচার্যযের 
সহি সংগ্রাষ করিয়াছিলে ? যিনি সায়ক দ্বারা পর্ধবত বিদীর্ণ 
করিতে পারেন, তুমি কি প্রকারে সেই রাজতনয় মহাবীর 
দ্র্য্যোধনের সহিত সংশ্রাম করিয়াছিলে ? যাহা হউক, মহা- 
বল পরাক্রান্ত কৌরবগণ যে আমার সমস্ত গোধন অপহরণ 
করিয়াছিল, তৃমি ঘাঁমিষাশী শার্দুলের ন্যায় ভাহা'দিগকে 
দূরীভূত করিয়া, তশ্সমুদয় প্রত্যাহরণ করিয়াছ; অতএব 
বলশালী বিপক্ষগণ অবসন্ন হইয়াছে এবং স্ুখসেব্য সম্মীরণ 
প্রবাহিত হইতেছে সন্দেহ নাই। 

২৪ 
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একোনসগুতিতম অধ্যায়? 

উত্তর কহিলেন, হে তাত! আমি স্বয়ং সেই সমস্ত 
অরাতিগণকে পরাজয় করিয়া, গোঁধন প্রত্যাহরণ করি নাই? 
কোন দেবপুত্র এ সমস্ত কার্ধ্য সমাধান করিয়াছেন। আমি 
ভীত হইয়া! পলায়ন করিতেছিলাষ, তিনি আমাকে নিবারণ 
করত স্বয়ং রথে আরোহণ পূর্বক কুরুগণকে পরাজয় ও 

গোধন সমস্ত প্রত্যাহরণ করিয়াছেন। তিনি শরসমুহ দ্বারা 
কপ, দ্রোণ, অশ্বথাম। প্রভৃতি ছয় জন রথীকে সমরে পরা- 
গ্ঞখ করিয়াছেন ! তদর্শনে দুর্য্যোধন ও বিকর্ণ ভয়ে পলায়নে 
উদ্যত হুইলে, সেই দেবকুমার ছুর্য্যৌধনকে সম্বোধন পূর্বক 
কহিলেন, হে কুরুরাজ ! কোথায় পলায়ন করিতেছ ? হস্তিনা- 
পুরেও তোমার নিস্তার নাই। এক্ষণে বলবীর্যয প্রকাশ দ্বার! 
যুদ্ধ করিয়া জীবনরক্ষার উপায় চেষ্টা কর। পলায়ন করিলে ত 
কোন ক্রমেই পরিত্রাণ পাইবে না, অতএব সংগ্রামে মনো- 
নিষেশ কর। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে, পৃথিবী ও হত হইলে 
স্বর্গলাভ করিতে পারিবে । 

অনস্তর দুর্যোধন দেৰতনয়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত 
সচিবগণে পরিবৃত হইয়) বজ্র পদৃশ শর নিক্ষেপ করিতে 
করিতে ক্রোধপরায়ণ ভূজঙ্গমের ন্যায় প্রতিনিরৃত হইলেন। 
ছুর্য্যোধনের সেই ভীষণ মুর্তি দর্শনে আমার রোমহর্ধ ও উরু. 
কম্প উপস্থিত হইল। কিন্তু সেই শার্দুলবিক্রম দেবকুমার 
একাকী ছয় জন রথীরে পরাজয় করত তাহাদিগের বসন 
অপহরণ পুর্ববক নকলকে উপহাস করিতে লাগিলেন । 

বিরাট কহিলেন) হে বুল! যিনি কৌরবগণকে পরা- 
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জিত করত আমার অপহৃত গৌধন প্রত্যাঁহরণ করিয়াছেন, 
সেই মহাষশ। মহাবান মহাবীর দেবপুত্র এক্ষণে কোথায় £ 
আমি সেই মহাবলকে দর্শন ও অগ্চন! করিবার নিমিত্ত 
সাঁতিশয় সযুস্ুক হইয়াছি। 

উত্তর কহিলেন, হে তাঁত! তিনি এক্ষণে অন্তর্থিত হই- 
য়াছেন, বোধ হয়,কল্য ব। পরশ্ব পুনরায় প্রাঁছুর্ভূতি হইবেন । 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহারাজ বিরাট কপটবেশী 
ধনঞ্জয়ের বৃত্তান্ত কিছুই অবগত হইতে পারিলেন না। 

পরে মহাবীর অজ্জুন মহাত্া। মণ্স্যরাজের আদেশ গ্রহণ. 
করত সেই সকল বস্ত্র বিরাটদুহিত। উত্তরাকে প্রদান করি- 
লেন। রাজকুমারী বিবিধ মহামুল্য অভিনব বসন সমুদয় গ্রহণ 
করিয়া, পরম প্রীতি লাভ করিলেন। 

অনস্তর ধনঞ্জয় মহাত্মা! উত্তরের সহিত মন্ত্রণ। করিয়া ইতি 
কর্তব্যত। স্থির করত ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির সমীপে নিবেদন 
করিলেন । পরে ভরতর্ধভ পাগুবগণ একত্রিত হইয়। উত্তরের 
সহিত প্রহৃ মনে মক্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন। 

পগোহরণপর্ব সমাপ্ত । 



বৈবাহিক পৰ্াধ্যায়। 

সগ্ডতিভন অধর । 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, মহারাজ ! তদনস্তর তৃতীয় দিবলে 
প্রতিজ্ঞামুক্ত পাগুবগণ পঞ্চ ভ্রাতীয় মিলিত হইয়। স্নানানন্তর 
শুরুবমন ও নানাবিধ আভতরণ পরিধান পূর্বক মহারাজ 
বিরাটের সভায় আগমন পূর্বক রাঁজনিংহামনে উপবেশন 
করিলেন। যেরূপ মহ্মাতঙ্গগণ দ্বারদেশে শোতমান হয়, 
যেরূপ গৃহমধ্যে অগ্নি পরম শোভ! ধারণ করে, মহা- 
প্রভাবশালী মহারথ পাঁগবগণ সেইরূপ মনোহর শোভা 

ধারণ করিলেন। এই লময়ে পৃথিবীপতি মহারাজ বিরাট 
রাঁজকার্য পর্যালোচনা করিবার নিমিত্ত সভয় আগমন 
করিয়া পাঁবকসগ্নিভ শ্রীমান, পাগবগণকে অবলোকন করত 
ক্রোধাভিসভূত হইয়। উঠিলেন। অনন্তর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়! 
মরুদগণ কর্তৃক উপসেবিত ত্রিদশেশ্বর সদৃশ ধর্ম্মরাজ যুধি_ 
ঠিরকে কহিলেন, হে কষ্ক! আমি তোমাকে জভাস্তার- 
পদে বরণ করিয়াছিলাম, এক্ষণে কি রূপে অলঙ্কত হইয়! 
রাজাসনে উপবেশন করিলে ? 

অর্জন বিরাটের বাক্য শ্রবণ করিয়!, পরিহাস মানসে 
সহাস্য বদনে তাহাকে কহিলেন, হে রাজন! দেবরাজের 
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অর্ধাসনে উপবেশন করিবার উপযুক্ত পাত্র । ইনি স্বাধ্যায়- 
সম্পন্ন, যজ্ঞশালী, দৃঢ়ব্রত; মুর্তিমান্ ধর্ম ও অলোকিক 
বুদ্ধিমান্ ; কি দেব, কি অনুর, কি মনুষ্য, কি রাক্ষল, কি 
কিম্নর,কি মহোরগগণ কেহই ইহার সদৃশ অন্ত্রবেত1 হইবেন 
ন। ইনি পৌর ও জানপদগণের পরম প্রীতিপাত্র ; এই 

মহর্ষিকল্প মহাতেজা মহাপুরুষ সকললোকবিখ্যাত। ইনি 
বলবান্, ধুতিমান্, কার্ধ্যদক্ষ, সত্যবাদী, এবং জিতেক্ডিয় ; 
ধনসঞ্চয়ে যক্ষরাজ সদৃশ, মহাতেজা মন্থুর ন্যায় প্রজাগ- 
ণের অনুগ্রাহক। ইনি কুরুবংশচুড়ামণি ধর্্মরাজ যুধিস্টির। ' 
ইহার কীর্তি প্রভাকরপ্রভার ন্যায় দিগ্রগুল উদ্ভানিত 
করিতেছে । ইনি যখন কুরুকুলে অধিবখীস করিতেন, তখন 
বেগশালী দশ সহত্র কুপ্জর ও মাল্যধারী ত্রিংশৎ সহত্র রথ 
ইহার অনুগমন করিত। যেমন খধিগণ দেবরাজের উপাসন৷ 
করেন, সেইরূপ ন্ুুমার্জিত কুণডল মণ্ডিত অষ্টশত সত মাগ- 
ধগণ সমবেত হইয়। ইহার স্ততিবাদ করিত, হে রাজন! 
অমরগণ যেরূপ ধনেশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকেন । কুকগণ 
ও অন্যান্য রাঁজন্য সেইরূপ কিন্করের ন্যায় ইহার উপাসনা 
করেন । ইনি কি স্বাধীন, কি পরাধীন সমুদর মহী- 
পালগণকে বৈশ্যের ন্যায় করপ্রদ করিয়াছিলেন অষ্টাশীতি 
সহল্ম স্নাতক ব্রাঙ্গণ এই ল্ুচরিতব্রত মহাত্মার নিকট 

উপজীবিক1 লাভ করিতেন। ইনি বৃদ্ধ, অনাথ, পঙ্গু ও প্রজা- 
গণকে অপত্যনির্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন । ইনি 

পরম ধান্মিক, দান্ত ও জিতেক্ত্রিয়। ইহার শ্রী ও প্রতাপে 
সামুচর ছুর্যোধন, কর্ণ এবং শকুনি নিরন্তর পরিতাপিত 

হইতেছে। হে পৃথিবীপতে ! এইরূপ বহুগুণশালী মহারাজ 
যুধিষ্ঠির কি নিমিত্ত আপনার সিংহালনের যোগ্য হইবেন না| 

শ্রমের আর হা রা হজ 



১৯৩ মভাভারত ] 

একসপ্ততিতম অধ্যায়? 

বিরাট কহিলেন, যদি ইনিই কুস্তীপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির 
তাঁহ। হইলে ইহার ভ্রাতা ভীম, অর্জন, নকুল ও সহদেব 
এবং সহধর্মিণী যশন্ষিনী দ্রৌপদীই বা কে? সেই পার্থগণ 
দ্যতে পরাজিত হুইয়! যে কোথায় গমন করিয়াছেন, তাহ! 

' কেহই জানেন না 
অর্জুন কহিলেন, হে নরাধিপ! যিনি সুপকাঁর কার্যে 

নিযুক্ত ও বল্পবনামে পরিচিত হইয়া, আপনার নিকট 
অবস্থিতি করিতেছেন, ইনিই সেই মহাবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন। ইনি দ্রৌপদীর নিমিন্ত গন্ধমাঁদন পর্বতে ক্রোধ- 
পরায়ণ ক্ষগণকে নিপাতিত করিয়া, সৌগন্ষিক কুন্ুম সমু- 
দয় আহরণ করিয়াছিলেন । ইনিই ছুরাত্বা কীচকগণের নিধন 
কারী গন্ধবর্ব। ইনিই আপনার অন্তঃপুরে ব্যান ভল্ল্ক ও 
বরাহগণকে সংহার করিয়াছিলেন। যিনি আপনার অশ্ববন্ধ, 
উনিই পরন্তপ নকুল । যিনি আপনার গোসংখ্যাঁতা, তিনিই 
সহদেব। ধাহার নিমিত্ত কীচকগণ নিহত হইয়াছে এই সেই 
পদ্মপলাশাক্ষী কৃশাঙ্গী চারুহাঁসিনী দ্রৌপদী । এবং আমিই 
ভীমসেনের অনুজ,নকুল ও সহদেবের অগ্রজ অর্জুন। আপনি 
আমার বৃত্তান্ত সম্যক প্রকারে শ্রবণ করিয়া থাঁকিবেন। 

হে রাজর্ষে ! সন্তান যেরূপ গর্ভাশয়ে অবস্থিতি করে, 

সেইরূপ আমরা আপনার আলয়ে পরম সুখে অজ্ঞাতবাস 

করিয়াছি । 
স্বর্ছুনের পরিচয় সমাপ্ত হইলে, বিরাঁটতনয় উত্তর পুন- 

রায় তাঁহাদিগের পরিচয়প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। হে ভাত! 
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এই যে নুৰর্ণ সদৃশ গৌরবর্ণ মহাসিংহের ন্যায় প্রবুদ্ধ উন্নত- 
নাসাসম্পন্ন ও দীর্ঘ লোহিতলোচন পুরুষকে অবলোকন 
করিতেছেন, ইনিই মহারাজ যুধিষ্ঠির । এই যে মত্ত গজেন্দ্র- 
গামী প্রতগুনুবর্ণসমিভ স্ুলস্কন্ধ দীর্ঘবাহু পুরুষকে দেখিতে- 
ছেন ইনি বৃকোদর। ইহীর পার্খদেশে যে বারণযৃথপতি 
সদৃশ সিংহস্কন্ধ গজগামী আয়তলোচন মহাধনুদ্ধর শ্যাঁম- 
বর্ণ যুব পুরুষকে অবলোকন করিতেছেন, ইনিই মহাবীর 
অঙ্ভ্বন। মহারাজ যুধিষ্িরের সমীপে বিষুর ও মহেন্দ্র সদৃশ 
ধযাহার। উপবিষ্ট রহিয়াছেন, সমুদয় মনুষ্যলোকে রূপলাবথ্য. 
বল এবং শীলতাঁয় ফাহাদিগের সমান আর কেহ নাই 
ইহণদিগের নাম নকুল নহদেব। আর এ যে মুর্তিমতী দেব- 
কামিনীর ন্যায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মী সদৃশী রমণী ইহাীদিগের 
পাঁর্খে উপবেশন করিয়া! আছেন, ইনিই দ্রপদনন্দিনী কৃষ্ণা । 

এই রূপে রাজতনয় উত্তর পিতার সমক্ষে পাণ্ডবগণের 
পরিচয় প্রদান করিয়া, পরিশেষে অর্জুনের বলবিক্রম বর্ণন 
করিতে লাগিলেন । ইনিই মৃগকুলসংহারকারী কেশরীর 
ন্যায় শক্রগণকে সংহার করিয়াছেন ; এবং রথবর ও হয়সমূহ 
ভগ্ন করিয়! অক্ষুবন্ধচিত্তে সমরে বিচরণ করিয়াছেন। ইহারই 
একমাত্র বাণ দ্বার! বিদ্ধকলেবর হইয়। হস্তিগণ বিশালদশনদ্বয় 
ধরাতলে প্রোথিত করত প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে । ইনি 
সমরে কৌরবগণকে পরাঁজিত করিয়। গোধন সমস্ত প্রত্যা- 
নয়ন করিয়াছেন 1 ইহীর শঙ্খনাদে মদীয় কর্ণন্বয় বধির 
হইয়াছিল। 

অনন্তর প্রতাঁপশালী মণ্স্যরাজ উত্তরের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া কহিলেন, এক্ষণে পাগুবগণকে প্রসন্ন করিবার সময় 

উপন্থিত হইয়াছে । অতএব বদি তোমার অিপ্রায় হয়, 
বল আমি পার্থকে উত্তর! সম্প্রদান করি। 
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উত্তর কহিলেন, পাগুবগণ পুজ্য এবং অতি হান্য 
অতএব সেই পুজার্হ মহাভাগ পাওবগণকে উপযুক্ত সশ্কার 
করুন| 

বিরাট কহিলেন, আমিও সংগ্রামে অরাতিগণের হস্তগত 

হইয়াছিলাম, ভীমসেন আমাকে যুক্ত করিয়া গোধন সকল 
প্রত্যানয়ন করিয়াছেন । ফলতঃ, আমর] ইহাদিগেরই বাহু- 
বলে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছি । অতএব এক্ষণে আমর! 

অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে অন্ুজগণের সহিত যুধিঠিরের 
' সশুকার করি। আমর! অজ্ঞাত সারে যাহা! কিছু বলিয়াছি, 
বোঁধ হয়,ধর্ম্নান্া যুধিষ্ঠির তাহ] ক্ষমা করিবেন | 

তদনস্তর মহারাজ বিরাট প্রথমত যুধিঠিরের নিকট গ- 
মন পুর্ববক প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহাকে দণ্ড, কোষ ও নগরের 
সহিত সমস্ত রাজ্য প্রদান করিলেন। পরে প্রতাপশালী 
মণ্দ্যরাঁজ বাঁরম্বার স্বীয় সৌভাগ্য কীর্তন করিয়া! অর্জুন, 
যুধিির, ভীম, নকুল ও সহদেবের মন্তক আত্্রাণ ও তাহা 
দিগকে আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। তিনি তাহাদিগকে 

মুহুযুন্থ দর্শন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। 
অনন্তর মণ্স্যরাজ প্রীত মনে যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন, হে 
মহাত্মন্ ! মৌতাগ্যবলে আপনার! নির্বিপ্ষে অরণ্য হইতে 
আগমন ও ছুরাকআ্মাদিগের অজ্ঞাতে ক্লেশজনক অজ্ঞাত বাস 

অতিবাহিত করিয়াছেন । এক্ষণে আপনর! নিঃশঙ্ক চিন্তে 

আমার রাজ্যাদি যাহা কিছু আছে, তৎসমুদয় গ্রহণ করুন। 
ধনঞ্জয় উন্ভরার উপযুক্ত পাত্র; অতএব ইনিই ভাহার পাণি- 
গ্রহণ করুন । 

রাজ] ঘূিষ্টির বিরাটরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জুনের 
প্রতি, দৃষ্টিপাত করিবামাত্র তিনি মহস্যরাজকে কহিলেন, 
হে রাজন, ! মৎস্য ও ভরতকুলের পরস্পর সম্বন্ধ নিবদ্ধ হওয়! 
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অত্যন্ত আবশ্যক, অতএব অদ্য আমি শ্নযার্থে আপনার 
কন্যাকে গ্রহণ করিলায। 

দ্িসগ্ততিতম অধ্যায় ? 

বিরাটরাঁজ কহিলেন, হে পার্থ! আপনি কিনিমিত্ত 
আমার প্রদত্ত উত্তরাকে ভার্য্যাত্বে প্রতিগ্রহ করিলেন নাঁ। 

অজ্ভ্বন কহিলেন, হে মহাঁভাগ! আমি নিরস্তর অন্তঃপুরে 
বাস করিতাম, তিনি কি রহস্য কি প্রকাশ্য সকল বিবয়েই 
আমাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিতেন, আমি তাহাকে 
সাতিশয় যত্বের সহিত নৃত্যগীতাঁদি শিক্ষা করাইতাঁষ বলিয়! 
তিনিও আমাকে আচাধ্যের ন্যায় সম্মান করিতেন । আমি 
সেই বয়স্থার সহিত একত্রে সম্বৎসরকাল অতিবাহিত করি- 
য়াছি। এক্ষণে তাহার পাণিগ্রহণ করিলে, আপনার ও 

অন্যান্য ব্যক্তির সন্দেহ জন্মিতে পারে। হে মনুজাধিপ ! 

আমি শুদ্ধ, জিতেক্দ্রি় এবং দাম্ত হইয়া আপনার কন্যার 
শুদ্ধি সম্পাদন করিয়াছি। তিনি আমার স্ন,ষা হইলে, কেহ 
তাহার প্রতি, আমার পুত্রের প্রতি অথবা আমার প্রতি 
কোন প্রকার দোষারোপ করিতে সমর্থ হইবে না। হে 
পরস্তপ! আমি অভিশাপ ও মিথ্যাবাদ হইতে সাতিশয় 

ভয় করিয়া থাকি, অতএব উত্তরাঁকে ন্ষারূপে গ্রহণ করি- 
তেছি। বাস্থদেবের ভাগিনেয় সাক্ষাৎ দেবকুমার সদৃশ 
অস্ত্রকোবিদ আমার পুত্র আপনার জামাত! ও উত্তরার ভর্ত 
হইবার উপযুক্ত পাত্র । 

বিরাট কহিলেন, হে পার্থ! আপনি পরম ধার্মিক, 
উত্তরার পাণিগ্রহণ না করা আপনার উপযুক্তই হইয়াছে । 

টি (শি 
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অনন্তর যাহা কর্তব্য, তাহ! করুন। আমি যখন আপনার 
সহিত সম্বন্ধ বন্ধন করিলাম, তখন আমার সকল কামনা 
সফল হইয়াছে । পরে ধর্ম্মরাঁজ যুধিষ্ঠির তাহাঁদিগের পরস্পর 
সম্বন্ধবন্ধনে অনুমোদন করিলেন। উভয়ের মিত্রগণের 

নিকট দূত প্রেরিত হইল। ধর্ন্মরাজ যুধিষ্ঠির অপর চর দ্বার! 
বান্থদেবের নিকট এই সংবাদ প্রেরণ করিলেন। 

ত্রয়োদশ বর্ষ অতিক্রান্ত হইলে, পাঁগুবগণ বিরাটনগরে 

অবস্থিতি করিতেছেন, ইহ ন ত্র প্রচারিত হইল । বীভগুব্ু 
অভিমন্যু এবং জনার্দন ও দাঁশাহ্ণণকে আনয়ন করিবার 
নিমিন্ত দুত প্রেরণ করেলেন। কাঁশীরজ এবং শৈব্য যুবিষ্ি- 
পরে প্রীতিতাজন ছিলেন । ভাহার। এল্যেকে অন্ষেহিনী- 

সেনাপরিরূত হইয়া, তথাঁর উপস্থিত হইলেন। মহাবল 
দ্রুপদ অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে তথায় আগমন 
করিলেন । দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, শিখা ও বুষ্টন্যুন্ন ভহার 
সহিত আগমন করিলেন । ইহ রা সকলেই অক্ষৌহিণা নেনার 
অধিন।য়ক, যাগশালী ও স্বাধ্াারসম্প্গ । পরম ধার্্িক বিরাট 
নানাদেশ হইতে আগত সত্ভৃত্যবলবাহন ভূপাঁলগ্ণকে যথো- 
চিত সৎকার করিলেন। অভিমনুযুকে কন্য। সম্প্রদান করি- 
বেন বলিয়! উহার আর আনন্দের মীম রহিল না। 

অনন্তর বনমাঁলী, হলায়ধ, কৃতবন্দ্ধী, হাদ্দিক্য, যুযুধান, 
সাত্যকি,অনাধৃষ্টি,অক্রুর,শান্ঘ,এবং বলদেবনন্দন নিষঠ ইহার! 
অভিমন্ত্যু ও আুভদ্র। সমভিব্যাহারে তথাঁয্র আগমন করিলেন। 
ইন্দ্রসেন প্রভৃতি পাগবসারথিগণ আুসমাহিত হইয়। এক বহু" 
সরের পর তাহ।দিগের সেই সকল রথ লইয়া! আগমন 
করিল। দশসহত্র হস্তী, দশ অযুত তুরঙ্গম, অর্ববূদ রথ, 
নিখ্র্নণ পদাতি এবং বুঞ্ি,অন্ধক ও ভে।(জবংশীয় অনেকানেক 
ব্যক্তি মহাছ্যুতি বাশ্ুদেব সমভিব্যাহারে তথায় আগমন 
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করিলেন। বাসুদেব পাঁগুবগণকে বহুবিধ অর্থ, স্ত্রী,রত্ব, এবং 
পৃথক্ পুথক্ পরিচ্ছদ প্রদান করিলেন। 

অনস্তর যখাবিধি বিবাহ কার্য আরম্ভ হইল। শঙ্খ, 
ভেরী পনব প্রভৃতি বিবিধ বাদ্য বাদিত হুইতে লাগিল। 
উচ্চাবচ স্বগ, মৎস্য ও মৈরেয় প্রভৃতি সুরা সমুদয় সমাহৃত 
হইল । গায়ক, আঁখ্যায়ক,বৈ তালিক, সূত ও মাগধগণ তীহা- 
দিখের স্ততিগান করিতে লাগিল। সুদেষ্ণাপুরোবর্তিনী 
মণ্স্যনারীগণ মণিকুগ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার ধারণ পুর্ধ্বক 
ইন্দ্রতনয়ার ন্যায় অলন্কুত। উত্তরাকে লইয়া! তথায় আগমন. 

করিলেন! কিন্ত যশস্ষিনী কুষ্ণার রূপলাবণ্য দর্শনে সকলেই 
পরাভূত হইলেন । 

ধনঞ্জয় অভিমন্ুযুর নিমিত্ত বিরঃটতনয়া উত্তরারে গ্রহণ 
করিয়া, সুররাজ ইন্দ্রের ন্যানন শোভা পাইতে লাগিলেন । 
মহারাজ যুধিষ্ঠির উত্ভতরাকে রা রূপে পরিগ্রহ করত 
জনাদদনকে পুরন্কত করিয়া মহাস্সা মৌভদ্রের উদ্বাহক্রিয়! 
সম্পাদন করিলেন | অন্স,রাজ গত্বলিত হতাশনে যথাবিধি 

হোঁম ও দ্বিজগণকে অর্না কসির,জামাতাঁকে প্রীতি সহকারে 
বাঁতবেগগামী অগ্ডদহক্ অশ্ব, উদ্কুষউ দ্বিশত হম্ভী ও বহ্ু- 
বিধ ধন, রাজা, বল, কোষ ও জাঁজ্। পর্য্যন্ত প্রদান করিলেন! 
নি পরিসমাপ্ত হইলে, রাজ যুধিষ্ঠির বিপ্রগণকে 

অচ্যুতপ্রদত্ত সমুদয় ধন»থোপহজ্র,রত্রজাত, বিবিধ বসন ভূষণ, 
যান, শরন, রমণীর ভোৌজন ও নানাবিধ পানীয় প্রদান করি- 
লেন। হে ভরতর্ষত ! তখন মণ্স্যনগর হুট পুক্ট জনাকীর্ণ ও 
মহোৎ্নবপুর্ণ হইয়। অপূর্ব শোভা। পাইতে লাগিল। 

ইৈবাহিকপর্ব্ব সম্পূর্ণ । 

বিরাটপর্বব সমাণ্ড। 
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উদ্বোগপর্ব ৷ 

ভগবান্ বেদব্যাদ প্রণীত যুলের 'নুবাদ 

শ্রীযুত প্রতাপচন্দ্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত! 

বিবাক্য। 

কলিকাতা ৷ 

ভারত যন্ত্রে মুদ্রিত। 

চিশ্পুব রে।ডু | 

৩৬৭ নং যোড়ামাকে। 

সন ১২৭৮ মাল। 

শী ্ীশীশ্শমঅপ 

ফাল্ধুন: 





ধর্্মনিরত দেশহিতৈষিণী পরছিন্তপরার়ণ। 

আীমতী রাণী বর্ণময়ী 
সর্বাক্ষেমাশয়ান্। 

বিজ্ঞাপি মিদ ং-_ 

আদি সভ। বন বিরাটপর্ব্বে যাহা বলিয়াছি এপর্যন্ত 
তাহাই বলিয়া আপনার পবিত্র করকমলে এই পরম পবিজ্র 

মহাভারতীয় উদেঘাগ পর্ব খানিও উপহার প্রদান করিলাম। 
নিবেদন ইতি । 

বিনয়াবনত আশ্রিত 

শরীপ্রতাপচন্ব রায় 

মহাভারত এবং হরিবংশ প্রকাশক । 





বিজ্ঞাপন ? 

পরাৎপর পরমাত্মার প্রসাদে উদ্যোগ পর্বের প্রথম 
খণ্ড প্রচারিত হইল । এক্ষণে ইহা অন্যান্য খণ্ডের ন্যায় 

নির্ধিদ্বে সমাপ্ত হইলেই প্রচারক, গ্রাহক ও পাঠক মহো- 
দয়গণের পক্ষে পরম প্রীতির বিষয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, 
আমি এই ভারত রূপ অতলস্পর্শ সাগরের যতই দূরগামী 
হইতেছি, ততই আশা, আনন্দ ও মোহ যুগপৎ আমারে 
আশ্রয় করিতেছে । আদি পর্বে যখন হস্তক্ষেপ করিয়াছি- 
লাম, তখন কে মনে করিয়াছিল, এবং কাহারই বা এরূপ. 
রাকা! হইয়াছিল যে, সভাপর্কবে গ্রাহকগণের সহিত 
পুনরায় সাক্ষাৎ করিব । সেইরূপ, যখন ভীষণ অরণ্য স্বরূপ 
আরণ্য পর্বের প্রবেশ করিয়াছিলাম, তখন চতুর্দিকে বিদ্ব 
রূপ ভয়ানক হিংস্র জস্তর হস্ত অতিক্রম করিয়া, পুনরায় 
যে বিরাট পর্ব রূপ মহানগরীর সুখাবলোকন করিতে 
পারিব, একদিন একক্ষণের জন্যও এরূপ আশা করি নাই। 
যাহ! হউক, যে নিখিললোকশরণভূত নারায়ণের চরণ- 
প্রসাদে আমি এত দুর কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, তাহার অস্বৃতীনন্দ- 
নিস্যন্দী পদাঁরবিন্দ হৃদয়ে ধারণ পুর্বক যে সকল পবি- 
ত্রাশয় গ্রাহক, পাঠক ও অন্যান্য দেশহিতৈষিগণের সানু গ্রহ 
আন্ুকুল্যে এই ভারত রূপ অম্বতরাশি ভারতে বিতরিত 
হইতেছে, ভাহাদেরও অসীম গুণগরিম! ও উপকারপরায়- 
ণতা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া! এই স্থানেই লেখনী পরিত্যাগ 
করিলাম ! ভরসা করি, ভারতের সাহায্যদাতামাত্রেই 
আমার সহিত সমানোদেঘাগ হইয়া এই উদেঘাগপর্ববও 
নির্ধিছে সমাও্ড করাইবেন। 

বিনয়াবনত 
জীপ্রভাপ চন্দ্র রায়। 





মহাভারত । 
স্পা প্টিটি উরি 

উদ্যোগপর্ব। 

সেনোদেযাগ পর্বাধ্যায় । 

প্রথম অধ্যায়। 

নারায়ণ, নরোত্তম নর, দেবী সরস্বতী ও বেদব্যাসকে 
নমস্কার করিয়া, জয় উচ্চারণ করিবে। 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, যুধিষ্টিরপ্রযুখ পাগবগণ এই রূপে 
বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পরমানন্দে অভিমন্্যুর বিবাহকৃত্য 

সম্পাদন করিয়া, সেই রজনী বিশ্রামজ্রখে যাপন করিলেন। 
পরদিন প্রত্যুষে গাত্রোথান পুর্বক সকলে প্রফুল্ল হৃদয়ে 
বিরাটরাজের সভাঁভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । অনস্তর 
তাহার শ্ুুবিন্যস্ত আসন সমাকীর্ণ মণিরত্বস্তুশোৌভিত পুষ্প- 
সৌরভশালিনী পরমসমদ্ধিমতী বিরাট মভায় উপনীত হইলে, 
প্রথমতঃ রাঁজ। বিরাট ও দ্রুপদ, তদনন্তর অন্যান্য মান্য ও 
বুদ্ধ ভূপতিগণ এবং বন্ুদেবসমভিব্যাহারী রাম ও বান্ুদেব 
স্ব স্ব উপযুক্ত আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিনিপ্রবীর 'মাত্য- 

(১) 



্ মহাভারত । 

কিও রোহিণীনন্দন বলদেব পাঞ্চীলরাঁজের এবং কৃষ্ণ ও 
যুধিষ্ঠির বির'টরাজের সমীপদেশ আশ্রয় করিলেন। তৃততিন্ন 
এক দিকে ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব ও দ্রুপদের পুত্রগণ 
এবং অন্য দিকে শান্ব, গ্রহ্যন্গ, অভিমন্যু ও পিতার অনুরূপ 

বলরূপ সম্পন্ন দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং বিরাটের আত্মজ- 
গণ অুবর্ণরপ্িত রমণীয় আসনে উপবেশন করিলেন। এই 
রূপে ভ!হার! সমুজ্বল বসন ভূষণ পরিধান পূর্বক আমীন 
হইলে, সেই সুসতৃদ্ধ রাঁজদভ। গ্রহরাজিবিরাজিত সুনির্দ্ঘল 
নভোমগুলের ন্যায় শোভমান হইল । 

অনন্তর তাঁহারা তত্কালোচিত কথোপকথন সমাধানাস্তে 
ভীকৃষ্চের বাক্য প্রতীক্ষা! করত মুহুর্তকাল চিন্তাপরায়ণ 
হইয়া] রহিলেন । তখন বাসুদেব অবসর প্রাপ্ত হইয়া, পাও- 

বগণের কার্যসাধনোদ্দেশে সকলকে আগ্রহাতিশয় সহকারে 

সবিশেষ অনুরোধ কবিয়া, তাহাদের সমক্ষে মহার্থ ও মহা- 

ফলনম্পব্র বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে নরেন্দ্রগণ ! ধন্দ্রাজ 
যুধিষ্ঠির গন্ধাররাজ শকুনি কর্তৃক যেরূপে কপট দুযুতে পরা- 
জিত ও রাজান্রব্ট হন এবং যেরূপে পুনরায় নির্ববাসনার্থ 
পণ নিরপিত হয়, তৎুসমস্তই আপনারা অবগত আছেন। 
পরিশেষে নেই সুদুস্তর শেষ বুনর যেন্ধপে অজ্ঞাত বাঁষে 
দুর্বিষহ ক্লেশে অতিবাহন করিয়া, সম্প্রতি ইনি মেঘাবরণ- 
নিযুক্ত প্রভাকরের ন্যায় প্রকাশমান হইয়াছেন, তাঁহাও 
তখপনাদের অর্বদিত নাই। হায়! অসামান্য বাহুবল 

সম্পন্ন হইয়াও ইহাদিগকে পরের আজ্ঞাবহ ভৃত্য রূপে 
বিবিধ ক্লেশে এ শেষ বশ্সর যাপন করিতে হইয়াছে! 
ফলতঃ, পাগুবগণ যেরূপ প্রবল পরাক্রান্ত, তাহাতে অনায়া- 

সেই পুথিবী জয় করিতে পারেন। কিন্তু নিতান্ত সত্যনিষ্ঠ 
বলিয়। গ্রতিজ্ঞাত উগ্র ব্রতের অনুষ্ঠান করত কথঞ্চিছ ত্রয়ো- 
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দশ বর্ষ যাপন করিয়াছেন । অতএব এক্ষণে যাঁছাঁতে ধর্নমরাজ 

ঘুধিঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েরই মঙ্গললাভ হয় এবং কুক্ক-ও 
গাগুব উভয় পক্ষেরই যশ, ধর্ম ও ন্যায় সঞ্চিত হয়, আপ- 
নার তাহ চিস্ত। করুন| 

এই যুধিঠির অধশ্্মপথে থাকিয়া, দেবগণেরও আধিপত্য 
করিতে সম্মত নহেন; কিন্ত ধর্মের ব্যাঘাত না হইলে, 

সামান্য গ্রাম্যরাজত্বেও সন্তষ্ট হইয়! খাকেন। ধার্তরাষ্ট্রগণ 
যেরূপে ইহাদের রাজ্য হরণ ও যেরূপ শঠতা পুর্ববক ইহা 
দিগকে দুর্বিষহ দুঃখ প্রদান করিয়াছে, তাহা সকলেই ' 
বিদিত আছেন। যুধিঠিরের সুজনতাঁও অসামান্য । দেখুন, 
ধার্তরান্রগণ কেবল কপটত1 সহকারে ইহাদিগকে দুঃখ- 
সাগরে নিমগ্ন করিয়াছে; সন্মুখ সংগ্রামে বিক্রম প্রকাশ 
পূর্বক পরাজিত করে নাই। তথাপি ইনি সবান্ধবে তাহা- 
দিগের একমাত্র কল্যাণকামনায় নিধুক্ত আছেন । আঁধক কে, 

পাগুবগণ বাহুবলে নরপতিদিগকে পরাজয় করিয়। যে রাজ্য 
স্বয়ং উপাঞ্জন করিয়াছেন, এক্ষণে কেবল তাহাই প্রার্থন। 

করিতেছেন । কিন্তু ইহাদের ঢুরাচাঁর শক্রগণ একমাত্র রাজ্য 
গহণেই সমুণ্ুস্ক; বিশেষতঃ এই দুরভিসন্ষিসিদ্ধির 

নিমিত্ত বাল্যকাল হইতেই নানা প্রকারে ইহ।দের 
প্রাণনংহারে প্ররুস্ত হইয়।! আদিতেছে | এ সমুদায়ই 

আপনাদের সবিশেষ বিদিত আছে । অতএব এক্ষণে 

শত্রগণের নিরতিশয় রাজ/লিপ্না, যুধিষ্ঠিরের ধর্্মপরায়ণতা! 
এবং উভয় পক্ষের পরস্পর সম্বন্ধ যথাধথ পর্যযালে।চনা 

করিয়া, যুগপৎ ও পৃথক্ পুথক্ রূপে সমুচিত পরামর্শ 
প্রদান করুন। পাগবগণ সর্বদ। সত্যনিষ্ঠ এবং নিয়মা- 

নুসারে প্রতিজ্ঞাও পালন করিয়াছেন। অতএব শ্ভ্রগণ 
অতঃপর প্রবঞ্চনাজাল বিস্তার করিলেঃ সমরভূমি তাহা 



৪ মাভারত। 
দিগকে গ্রাস করিবে, সন্দেহ.নাই। আর তাহাদের 
আত্বীয়গণ যদি সাহাষ্যার্থ সযাগত ও তাহাদের সহিত: 
মিলিত হইয়া, যুদ্ধে ইহাঁদিগকে বাধ! প্রদান করে, তাহা 
হইলে তাহারাও ইহাদের হস্তে বিনষ্ট হইবে। সত্য বটে, 
পাঁওবগণ ঘল্পনংখ্যক; কিন্তু শক্রগণ সহায়সম্পন্ন হইলে, 
ইহারাও স্বীয় সুহৃদ্গণ সহায়ে তাহাদের বধ সাঁধনে সযত্ব 
হইবেন। 

যাহ হউক, ছুর্ধ্যোধনের অভিপ্রায় বা অনুষ্ঠেয় বিষয় 
কিছুমাত্র বিদিত নাই। সুতরাং আপনাদের কি করা 
কর্তব্য, তাহাঁও নিদ্ধারিত হইতেছে না। অতএব আমার 
বিবেচনায় অগ্রে একজন সতস্বভাঁব, কাঁ্য্যকুশল, ধর্ম্মপরায়ণ, 
সৎকুলসম্ভৃত ও অবহিতচিত পুরুষকে দূত স্বরূপ প্রেরণ 
করিয়া, সন্ধি ছার! যুধিহিরকে রাজ্যার্ছপ্রদানের অভিপ্রায় 
প্রকাশ কর! কর্তব্য । 

" হে রাঁজন্! বান্থদেৰ পক্ষপাতপরিশুন্য হইয়া, ধর্ম্মার্থ ও 
মাধুর্য সম্প্ বাক্যে এইরূপ কহিলে,বলদেব তাহার ভূয়োভূয় 
প্রশংসা করত স্বীয় অভিপ্রায় বিনিবেদনে প্রবৃত্ত হইলেন । 

হু 

দ্বিতীয় অধ্যায় | 

বলদেব কহিলেন, হে ভূপালবর্গ! বাসুদেব যেরূপ উভদ্ 
পক্ষের হিতকর ধর্্মার্ঘসম্পন্ন বাক্য প্রয়োগ করিলেন, আপ- 
নীরা তাহা! শ্রবণ করিলেন। মহাবল পাগুবগণ রাজ্যের 
অর্থধশ স্বয়ং গ্রহণ এবং অপরার্ধ ছুর্য্যোধনকে প্রদান 
কৰ্রিতে সম্মত আছেন। এক্ষণে তাহা সম্পন্ন হইলে, উভয় 
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পক্ষেই স্ব স্ব লুহ্ধদ্গণের সহিত পরম প্রীতি অনুভব পূর্বক 
সুখ সচ্ছন্দ লাভ করিতে পারেন। এবং পরস্পরের বৈরও 
একবারে তিরোহিত ও তদ্দার। প্রজাগণেরও শান্তিলাভ হয়, 
সন্দেহ নাই। অতএব কোন ব্যক্তি ছুর্য্যোধনের অভিপ্রায় 
অবগত হইয়1, তাহার নিকট যুধিষ্ঠিরের মন্তব্য বিজ্ঞাপন 
পূর্বক উভয়ের বিবাদশান্তির নিমিত্ত তথায় গমন করে, 
ইহা আমার একান্ত প্রীতিজনন । সেই ব্যক্তি কুরুসভায় গমন 
করিয়া, সমবেত স্বধন্দমরনিষ্ঠ বল ও নীতি প্রধান মহাবীর ধার্ত- 
রাঁস্রগণ, গে্ৌরজন ও প্রাচীনবর্গ এবং কুরুপ্রবীর ভীক্ষ, . 
মহানুভব ধৃতরা্ট্র, দ্রোণ, অশ্বর্থামা, বিছ্ুর, কপ, শকুনি 
ও কর্ণ প্রভৃতির সমক্ষে যাহাতে যুধিঠিরের অভিলষিত 
সিদ্ধি হয়, এরূপ নজর বাক্য প্রয়োগ করিবে । এক্ষণে তাহা- 
দের রোৌষোত্পাদন করা কোন অংশেই বিধেয় হইতে 
পারে না। কারণ তাহার! স্বীয় ক্ষমতায় যুধিষ্ঠিরের সম্পত্তি 
আত্মপাৎ করিয়াছেন । যুধিষ্ঠির স্বয়ং প্রমত্ত হইয়া, দুরো- 
দরমুখে স্বীয় রাজ্য নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন । দ্যুতক্রীড়ায় 
ইহার তাদুশ নিপুণতা নাই; তথাপি বন্ধুগণের প্রাতিষেধ 

অগ্রাহ্য করিয়া, অক্ষকোবিদ শকুনিরে ত্রীড়ারঙ্গে আহ্বান 
করিয়াছিলেন । তৎ্কালে স্বল্পায়ামপরাজেয় শত শত 

অক্ষবি তথায় উপস্থিত ছিল। কিন্তু ইনি তাহাদিগকে 

পরিত্যাগ করেন | যাহা হউক, শকুনিও ইহা রে পরাভূত 
করিয়াছিল। অক্ষধূর্ত শকুনি ইহার প্রতিযোগী হইয়া, 
ক্রীড়া য় প্রবৃত্ত হইলে, সমুদায় অক্ষই প্রতিকুলে নিপতিত 
হইতে লাগিল দেখিয়া ইনি রোষবশত আপনা হইতেই 

পরাজিত হইলেন। শকুনির তাহাতে কিছুমাত্র অপরাধ 
নাই। এই সকল পর্যালোচনা করিলে, পাগুবপক্গীয় দূত- 
মাত্রেরই ধৃতরাই্লমীপে সবাস্বাঁক্য প্রয়োগ কর! বর্তব্য। 
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এরূপ হইলে, ভাহার অভীষ্টলিদ্ধি বিষয়ে দুর্যোধনের 
সম্মতিলাত সম্ভব হইতে পারে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মধুপ্রবীব বলদেবের বাক্য শেষ 
না হইতেই, শিনিপ্রবীর সাত্যকি সহসা গাত্রোখান পুর্বব্ক 
ক্রোধভরে তাহার বাক্যের নিন্দা করত কহিতে লাখিলেন। 

তৃতীয় অধ্যায়। 

সাতাকি কহিলেন, হেবীর! যাহার যেরূপ প্রকৃতি, 
সে সেইরূপই ব্যবহার করে। আপনিও স্বীয় স্বভাবান্বরূপ 

বাক্য 1বন্যাস করিতেছেন। সংনারে শুর ও কাপুরুষ উভয়- 
গ্রকীর লোকই দেখিতে পাওয়! যায়। অতএব যথাক্রমে 
উভয় প্রকার পক্ষই প্রকুষের প্রতি নির্দিষ্ট হইয়াুছ। যেদধপ 
একবৃক্ষে যুগপৎ ফলিত ও অফলিত উভয় শাখাই অবলো: 
কিত হয়, সেইরূপ এক বংশে ক্লীৰ ও মহাবল উভয়গ্রকার 
পুরুষই জন্মগ্রহণ করিতে পারে। হেলাঙ্গলধ্বজ! আমি 
আপনার বাক্যের নিন্দ। করিতেছি না ; কিন্তু ইহার শ্রোতা- 

গণই অ'মার নিন্দনীয়। কোন্ ব্যক্তি অকুতোভয়ে সভামধ্যে 
ধর্দদরাজের অণ্মাত্র দোষও উল্লেখ করিতে পারে? যখন অক্ষ- 

কোবিদ ধার্তপ্ান্রগণ এই অক্ষানভিজ্ঞ মহাত্সারে আহ্বান 
করিয়1, পরাজয় করিয়াছে, তখন তাহাদের জয় কিরূপে 

ধর্্ঘনঙ্গত হইল? যদি কুস্তীপুত্র ভ্রাতৃণ সহিত গৃহে ক্রীড়! 
করিতেন, আর ধার্তরাষ্টঈগণ তথায় গমন করিয়া তাহাকে 
পরাজয় করিত, তাহ হইলে তাহাদের জয়লাভ ধর্্মানুনারী 
হইত) কিন্তু যখন তাহার এই ক্ষত্রধন্মনিরত কুস্তীপুত্রকে 
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আহ্বান করিয়া, প্রতারণ! পূর্বক পরাজিত করিয়াছে, তখন 
তাহাদের মঙ্গল কোথায়? এক্ষণে এই যুধিষ্ঠির প্রতিজ্ঞা ও 
বনবান হইতে যুক্ত হইয়া, পৈতৃকপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
অতএব কি নিমির্ভ প্রণিপাত স্বীকার করিবেন ? ইনি যদি 
পরবিভ্ত গ্রহণে অভিলাষী হন, তাহা হইলেও শক্রর 
নিকট যাচ্ঞা কর কর্তব্য নহে। আর পাওবগণ নিয়মা- 
নুসারে প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন, তথাপি পাপাত্। ধার্ত- 
রাষস্ট্রগণ, তাহ সম্পন্ন হয় নাই, বলিয়া গ্রচার করিতেছে। 
সতএব কিরূপে তাহাদিগকে ধাশ্বিক ব! রাজ্য গ্রহণে 

অ(নচ্ছুক বল! যাইতে পারে £ 

মহাত্মা ভীক্ম ও দ্রোণ পুনঃ পুনঃ অনুনয় করিলেও, 
তাঁহারা পাণগুবদিগকে পৈতৃকপম্পন্তি দানে সম্মত হইতেছে 
দা। অতএব আমিই তাহাদিগকে সমরে শাণিতশরলহ- 
যোগে বল পূর্বক অসুনীত করিয়া, যুধিষ্টিরের পদতলে 
পাতিত কৰিব। ইহাতেও যদ তাহার! ধন্মরাজের পদবন্দন। 
ন!করে, তবে শমনসদন তাহাদিগকে গ্রহণ করিবে, সন্দেহ 

নাই। পর্বত যেরূপ কুলিশপংতে ব্যথিত হয়, সেইরূপ 
যুযুধান সংরদ্ধ হৃদয়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার কখনই 
তাহার বেগ সহ করিতে পারিবে ন। কোন. ব্যক্তি ছুরাধর্ষ 
অভ্ভুন, চক্রায়ুধ কৃষ্ণ, মহাবল ভ'ম বা আমারে যুদ্ধ পরা- 
জয় করিতে সমর্থ হইবে? কোন্ জীবিতাভিলাষী যোদ্ধ। 
কৃতান্তোপম যমজবুগল, ধুষ্টছ্যুন্ পিতৃসদূশ পরাক্রম- 
শালী পঞ্চ দ্রৌপদীপুত্র, মহাবল অভিমন্তু, উৎ্কট বজ্রানল 
সন্নিত গদ, প্রত্যন্গ ব। শান্বের সম্মুখীন হইতে পারে? 
অতএব আমরা কর্ণ ও শকুনির সহিত ছুর্য্যোংনকে সংহার 

করিয়া, যুধিঠিরকে রাজপদে বরণ করিব। আততায়ী শত্রুর 
বিনাশে কিছুমাত্র অধর্্ম নাই। বরং শক্রর নিকট যাচ্ঞা 
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করাই অধর্ম্্য ও অযশস্য। এক্ষণে সকলে সতর্ক হইয়া, 
যুধিঠিরের চিরাভিলাঁষ পুর্ণ করুন। ইনি ধৃতরাষ্ট্রপরিত্যক্ত 
রাজ্য গ্রহণ করুন। হয় আজি যুধিষির পৈতৃক রাজ্য লাভ 
করুন, না হয়, সমুদয় কৌরৰ আমার হস্তে নিহত ও ধরাঁতিল- 
শায়ী হউক। 

০১ এত নস তে আত 

চতুর্থ অধ্যায়! 

দ্রুপদ কহিলেন,হে মহাবাহো ! আপনারই কথিতানুরূপ 
কার্ধ্যানুষ্ঠান হইবে,সন্দেহ নাই। দুর্ধ্যোধন কখন মধুর বাক্যে 
রাজ্যপ্রদান করিবে না । ন্ুতপ্রিয় ধৃতরাষ্রাও তাহার অনু- 
বর্তী হইবেন। আর ভীক্ম ও দ্রোণ কৃপণতাবশতঃ এবং কর্ণ 
ও শকুনি নির্বর,দ্বিত প্রযুক্ত অবশ্যই তাহার ছন্দোনুবর্তন * 
করিবে । অতএব বলদেবের বাক্যই যুক্তিবুক্ত বোধ 
হুইতেছে। নয়বক্নুসারী ব্যক্তি প্রথমতঃ এইরূপই অনু- 
ষ্ান করিবেন । কিন্তু ছুর্য্যোধনের নিকট কোনক্রমেই ম্বৃছু- 
বাক্য প্রয়োগ করা বিধেয় নহে। যেহেতু, এ পাপাত্মারে 
মার্দবসহকারে বশীভূত কর। উচিত হয় না। ফলতঃ, গর্দ- 
ভের প্রতি স্বভাব প্রদর্শন এবং গোর প্রতি তীক্ষব্যবহারই 
সর্বথা যুক্তিপিদ্ধ। বিশেষতঃ, সেই পাপাত্মা মার্দবশালী 
ব্যক্তিকে নিস্তেজ ও কাপুরুষ বলিয়া! জ্ঞান করিয়া! থাঁকে। 
আর নির্বেবোধ ব্যক্তির স্বভাবই এই যে, সে ম্বছু ব্যবহার 
প্রাপ্ত হইলে, আপনারে পিদ্ধার্থ বোধকরে । অতএব আমা- 
দেরু এরূপ অনুষ্ঠান করাই কর্তব্য। সম্প্রত্তি তদনুষ্ঠানে 

তৎপর হুইয়া» সৈন্যসংগ্রহ ও নুহৃদ্গণের নিকট দূত প্রেরণ 



উদেযাগপর 1 ৯ 

কর! দ্রন্তগামী দূতসকল ধৃষ্টকেতৃ, জয়গুসেন, শল্য ও 
কৈকেয়গণের নিকট শীঘ্ব গমন করুক । হুর্ষ্যোধনও এই- 
রূপে দূত প্রেরণ করিবে, সন্দেহ নাই। যাহ! হউক, যিনি 
অগ্রে দূত প্রেরণ করেন, সাঁধুগণ তাহারই পক্ষ অবলম্বন 
পুর্ববক কার্ধ্যমাধনে তৎপর হন ; ইহা! সাধারণ নিয়ম । বিশে- 
ষতঃ, এক্ষণে আমাদের গুরুতর কাধ্য উপস্থিত । অতএব 
অগ্রেই সর্বত্র দূত প্রেরণ কর। আমাদের কর্তব্য | 

মহাবল শল্য ও তাহার অনুবল রাজগণের নিকট প্রথমে 
দূত প্রেরণ কর; পরে পুর্ববসাগরবাপী মহারাজ ভগদত্ত, " 
হাঁদ্দিক্য, আহুক, মহাপ্রাজ্ঞ মহাবীর রোচমাণ, প্রবলশ্রতাপ 
রূহস্ত, সেনাবিন্দ্ুঃ সেনজিৎ, প্রতিবিন্ধয, চিত্রবন্্না, স্ুবাস্তক, 
বাহলীক, ষুগ্তকেশ, চেদীশ্বর নুপার্ব? স্ুবাহু, পৌরব, শক- 
রাজ, পহলবরাঁজ, দরদরাজ, মুরারি, নদীজ, কর্ণবেক্ট, নীল, 
বীরধর্্মা, দস্তবক্র, রুক্সী, জনমেজয়, আধা, বাযুবেগ, পুর্বব- 
পালী, দেব্ক, সপুত্র একলব্য, কারূষদেশীর নৃপতিগণ, 
ক্ষেমধূর্তি, জয়ুসেন, কাশ্য, ক্রাথপুত্রঃ জানকি, সুশম্মা, মণি- 
মান্, পোতিমণ্স্যক, পাংশুরাস্্রীধিরাজ, ধৃষ্টকেতৃ, পৌণু,, 
দণ্ডধার, বুহৎুসেন, অপরাজিত নিষাদ, শোণিমান্, ধনুমান্, 
বৃহদ্বল, মহাঁবল বাহু, সপুত্ৰ সমুদ্রসেন, উদ্ভব, ক্ষেমক, বাট- 
ধান, শ্রুতা যু, দৃঢ়ায়ু, শালুপুত্র, কুমার ও কলিক্রেশ্বর এবৎ 
কান্বোজ, খষিক, পাশ্চাত্য, অনুপক, পাঞ্চনদ ও পার্ববতীয় 
নুপতিগণ ইহীাদেরও নিকট সত্বর চর প্রেরণ করুন। হে 
রাজন! আমার পুরোহিত পণ্ডিতপ্রবর এই ব্রদ্ষণ ধুতরাষ্ট্র 
দুর্যযোধন, ভীম্ম ও দড্রোণাচার্ষ্যের নিকট গমন করুন । এক্ষণে 

ইহারে বক্তব্য বিষয়ে উপদেশ দেন। 

জর 2 হরির 

(২) 



্ মহাভারত ! 

পঞ্চম অধ্যায়! 

স্পা প-৮ 

বাসুদেব কহিলেন, দ্রুপদরাজ যুধিষ্টিরের অর্থসিদ্ধি- 
বিষয়িণী যে কথা উল্লেখ করিলেন, তাহা ভীঁহার পক্ষে 
সর্বব্থ। ুক্তযুত ও সম্ভাবিত। আমরা যদি কল্যাণলিপ্ল, 
হই, তাহা হইলে তদনুসারে কার্য করাই আমাদের অবশ্য 
কর্তব্য । অন্যথা মুর্খত। ভিন্ন আর কিছুই প্রকাশ পাইবে 
না। কিন্তু কুরু ও পাণ্ডব উভয় পক্ষই আমাদের সমান। 
আরা কখন তাহাদিগের নিকট অমর্ষ্যাদা বা অশিষ্ট ব্যব- 
হার প্রাপ্ত হই নাই। আমরা ও আপনি উভয়েই বিবাহ- 
নিমন্ত্রণরক্ষার্থ এখানে আগমন করিয়াছি । এক্ষণে বিবাহ 
সম্পন্ন হইয়াছে, পরস্পর পরমাহ্লাদে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাঁব- 
তন করিব । আপনার বয়স ও জ্ঞান যেরূপ সর্বাপেক্ষা 

তধিক; তাহাতে আমরা! আপনার শিব্য স্বরূপ, সন্দেহ 
নাই। বিশেষতঃ, আপনি ভ্রোণ ও কৃপাচার্য্ের সখ এবং 
তরাঞ্রের বুমাঁনাষ্পদ। অতএব আপনি পাগুবদিগের 

অর্থকর বাঁক্য সকল উল্লেখ করুন। আপনার বাক্যে আমা- 
দের সংশয়বুদ্ধি নাই। ছুর্য্যোধন ধর্ম্মান্ুসারে সান্বিস্থাপন 
করিলে,কুরু পাগুবের সৌভ্রাত্র ও কুল উভয়ই রক্ষা পাইবার 
সম্ভাবনা ! কিন্ত ছুরাত্মা। ছুর্য্যোধন দর্পণ ও মোহের বশবর্তা 
হইয়া, অন্যথাচরণ করিলে, অগ্রে অন্যান্য আত্ীয়গণের 
এবং পরে আমাদিগের নিকট দূত প্রেরণ করিবেন। অর্জুন 
ক্রুদ্ধ হইলে, ছুর্ধাতি ভুর্ষে্যাধন বন্ধুবান্ধব ও অমাত্যগণের 
সহিত বমভূমি দর্শন করিবে , সন্দেহ নাই। 

তখন: বিরাটপতি সবান্ধব যছুপতির পুজাবিধি সমাধ! 



উদ্যোগ পর্ব । ১১ 

করিয়া, তাহারে ছ্বারকায় প্রেরণ 'পুর্ববক ধর্ন্মরাঁজপ্রমুখ 
ভূপালগণের সহিত যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিলেন । 
পরে বন্ধুবান্ধব ও বিরাটরাজের সহিত একবাক্য হইয়া, নর- 
পতিগণের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। প্রবলপ্রতাপ মহী- 
পতিগণ পাও, মত্স্যরাঁজ ও দ্রপদপতির আদেশ লাভে 
প্রফুলপ হইয়া, বিরাটনগরে সমবেত হইতে লাগিলেন। এ- 
দিকে ধার্তরাষ্রগণও তাহ! শ্রবণ করিয়া, দিগদিগন্তর হইতে 
নরপতিদিগকে আনয়ন করিতে প্ররৃন্ত হইলেন । 

এইরূপ নান! দেশ হইতে প্রবল পরাক্রান্ত মহীপাঁলগণ ' 
আগমন করিতে লাগিলেন ; বন্ুমতী তীহাঁদের সেনা সন্বাধে 
নিতাস্ত গহন হইয়া উঠিল। তশুকালে এই শৈলকানন- 
সম্পন্ন পৃথিবী ভীহাঁদের পদভরে যেন কম্পান্থিত হইতে 
লাগিলেন। অনন্তর দ্রুপদরাজ যুধিষ্ঠিরের মতানুসারে জ্ঞান 
ও বয়োবুদ্ধ স্বীয় পুরোহিতকে কুরুসভায় প্রেরণার্থ যত্বপরা- 
য়ণ হইলেন । : 

সে টির) এ উজআচরতরেসুডে 

বই অধ্যায় । 

দ্রুপদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! সমুদায় ভূতের মধ্যে গাঁণী, 
প্রাণীর মধ্যে বুদ্ধিমান্, বুদ্ধিমানের মধ্যে মনুষ্য, মনুষ্যের 
মধ্যে ব্রা্গণ, ব্রাহ্মণের মধ্যে বেদজ্ঞ, বেদজ্ঞের মধ্যে কৃতবুদ্ধি 

এবং কৃতবুদ্ধির মধ্যে জ্ঞানানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠারী ব্যক্তি 
শ্রেষ্ঠ । তন্মধ্যে ব্রহ্মবিণ্ড সকলের প্রধান বলিয়৷ প্রকীত্তিত 
হইয়া! থাকেন! আপনি কৃতবুদ্ধি ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রধান, 

বুদ্ধিতে অঙ্গিরা ও শুক্রের সমপদবাচ্য এবং আপনার জ্ঞান" 
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ংশ ও বয়সও প্রশস্ত। অতএব যুধিঠির ও ছুর্য্যোধনের 
চরিতাঁদি সবিশেষ অবগত আছেন। আপনি জানেন, পাগু- 
বগণ সরলহৃদয়; তথাপি অরাতিগণ ধৃতরাষ্ট্রের সমক্ষেই 
ইহাদিগকে প্রতারণ। করিয়াছে ! ধুতরাষ্ট্রী বিছ্ুরের অনুনয়- 
বাক্যেও অনাদর করিয়া, পুত্রের ছন্দোনুবর্তন করিয়া- 
ছিলেন । পাশকুশল শকুনি যুধিঠ্ঠিরকে অক্ষানভিজ্ঞ ও 
ক্ষাত্রধন্্নবশংবদ জানিয়।ও দুযুতে আহ্বান করিয়াছিল। 
শত্রগণ যখন কপটতা পুর্ববক ইহাদিখকে প্রতারিত 
করিয়াছেন, তখন স্বয়ং কখন রাজ্য প্রদান করিবে না । অত- 
এব আপনি কুরুসভাঁয় গমন পূর্বক ধন্দ্বাক্যে ধৃতরাষ্ট্রকে 
এসন্ন করত সমুদায় যোদ্ধ'গণের মন আবর্তিত করিবেন। 
এদিকে বিছুরও আপনার বাক্য শ্রবণ পুর্ববক ভীম্ম ও 
দ্রোণাদির মধ্যে পরস্পর তেদচেষ্টা! করিবেন অমাত্যগণের 
অন্তর্ডেদ ও সৈনিকের! ভগ্নোদ্যম হইলে, তাহাঁদিগের একতা 
সম্পীদনার্থ কৌরধদিগকে নিরতিশর যত্র করিতে হুইবে। 
পাগডবের! এই সুযোগে একতান চিন্তে সাংগ্রামিক কার্ধ্য ও 
দ্রব্যের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। আপনিও 

বিপক্ষগণের আত্মভেদের পোষকত। করিবেন । তাহা হইলে 
তাহাদের যুদ্ধাদির আয়োজন ন্ুসম্পন্ন হইবে ন:। ইহাই 
সম্প্রতিপাধ্য গুরুতর প্রয়োজন। অতএব আপনি যত্বহ- 
কারে আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করুন । 

রাজা ধৃতরাষ্্র ধর্ম ও যুক্তিযুক্ত বোধে আপনার বাঁক্যে 
আনা প্রদর্শন করিবেন । তাহা হইলে আপনিও কৌরবগণের 
সহিত ধর্দ্বনঙ্গত, ব্যবহ'র, সদয়লমাঁজে পাণডবগণের ছুর্ধিবি- 

বহ দুঃখ কীর্ভন এবং স্থবিরগণের নিকট পুরুষপরম্প্ররাগত 
কুলধর্ম্রের নির্দেশ করিয়া, অনায়াসেই সকলের মনোভঙ্গ 

করিবেন। আপনি স্থবির ও বেদুবিৎু ত্রীক্ষণ ;) এবং দৌত্য- 
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ভাঁরবহনে নিযুক্ত হইয়াছেন; অতএব আপনার ভয়ের বিষয় 
কিছুই নাই ।অদ্য পুষ্যাযোগসম্পন্ন বিজয়াবহ সময় উপস্থিত | 
অতএব নিভাঁক হৃদয়ে পাগবগণের অর্থলাধনার্থ সত্বর কৌর- 
বমভায় গমন করুন । 

দ্রুপদরাজ এইরূপ অনুনয় করিলে, নয়কোবিদ পুরো- 
হিত পাথেয় গ্রহণ পুর্ববক পাওবগণের হিতোদেশে সশিষ্যে 
হস্তিনাপুর গ্রস্থথন করিলেন । 

চি 

সপ্তন অধ্যাম্ন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! দ্রুপদপুরোহিত এই- 
রূপে বাঁরণাবতে প্রস্থান করিলে, পাগুব্প্রমুখ নরপতিগণ 
নানাস্থানবাঁগী রাঁজগণের সমীপে দূত প্রেরণ করিতে 
লাখিলেন। অর্ছুন স্বয়ং ছ্বারবতীতে গমন করিলেন। 
এদিকে দুর্য্যোধন চর দ্বারা গ্রচ্ছন্নরূপে পাঁওবগণের চেষ্টাদি 
অবগত হইলেন | এবং বুষিঃ,অন্ধক ও ভোজগণ এবং বলদেৰ 

সমতিব্যাহারী বাঁন্ুদেব দ্বারবতী নগরীতে প্রস্থান করিয়া 
ছেন, শুনিয়। বায়ুবেগগামী অশ্বগণে পরিচালিত পরিমিত- 
বলবেষ্টিত রখে আরোহণ পুর্ববক দ্বারকায় গমন করিলেন। 
মহাবীর ধনগ্জয় যে দিবস তথায় উপনীত হন, তিনিও সেই- 
দিন উপস্থিত হইলেন। বাসুদেব তখন নিদ্রিত ও শয়ান 
ছিলেন । দুর্য্যোধন প্রথমে তীহার শধ্যাঁভবনে প্রবেশ করিয়া, 

তাহার শিরোদেশসন্নিহিত মহাহ আসনে আসীন হইলে, 
অজ্ঞুন পশ্চাঁ প্রবিষ্ট হইয়া, কৃতাঞ্জলি পুটে তাহার চরণ- 
তলসমীপে উপবেশন করিলেন। 
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রুঝিনন্দন কৃষ্ণ নিদ্রাৰসানে নয়ন উম্মীলন পূর্ব্বক 
প্রথমতঃ অভ্জ্বন, পরে ছুর্য্যোধনকে দর্শন করিয়া, স্বাগতবাদ 

সহকারে সৎকার ও আগমন কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। 

ছুর্ধ্যোধন হাস্য পুর্ববক কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই ভারততুদ্ধে 
আপনারে সাহায্য করিতে হইবে । যদিও উভয় পক্ষেই 
আপনার সম্বন্ধ ও সৌহার্দের তারতম্য নাই; কিন্তু আমি 
অখ্সে আগমন করিয়াছি । যেব্যক্তি প্রথমে আগমন করে, 
সাধুগণ তাহারেই সাহায্যদান করিয়। থাকেন ॥। আপনিও 

' সাধুগণের মাননীয় ও প্রধান, অতএব মেই সাধুসেবিত সদা- 
চারবর্মের অনুসরণ করুন । 

কৃষ্ণ কহিলেন, হে কুরুনন্দন! আপনি প্রথমে আগমন 
করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অজ্জন অগ্রে আমার দর্শনগোচর 

হইয়াছেন, অতএব আমি উভয়েরই সাহাষ্য করিব। কিন্ত 

যেরূপ প্রসিদ্ধ আছে, তদনুসারে অশ্রে বাঁলকেরই বরণ 

গ্রহণ করিবে । অতএব পনঞ্জীয়ই প্রথমে বরণ করিবেন । এই 
বলিয়া তিনি অজ্ভুনকে কহিলেন, হে কৌন্তেয় ! তুমি ই অগ্রে 
বরণ কর। নারায়ণ নামে বিখ্যাত যেএক অর্বদ গোঁপ 

আছে, তাহারা আমার ন্যায় যোদ্ধা; তাহারা এক পক্ষের 

সহায়তা! করুক; আর আমি নিরস্ত্র ও সমরপরাগ্ম,খ হইয়া, 
অন্য পক্ষে অবন্থান করি। এই উভয়ের অন্যতর পক্ষ স্বীয় 
অভিলাধানুসারে অবলম্বন কর। ধনঞ্জয়) বান্থদেবের সমর- 

পরাপ্র,খতা৷ অবগত হইয়াঁও, তাহারে বরণ করিলেন। তখন 
কুরুরাজ ছুর্য্যোধন কৃষ্ণের নিরস্ত্রতা চিন্তা ও অর্ধব,দ নারায়ণী 
সেনা লাভ করিয়া, যার পর নাই পরিতুষ্ট হইলেন। 

এই রূপে নারায়ণী সেন সংগৃহীত হইলে, দূর্যোধন বল- 

দেব সমীপে গমন করিয়া, সমস্ত নিবেদন করিলেন। তিনি 
কহিলেন, হে কুরুপতে ! আমি বিরাটলভায় নির্ববন্ধাতিশয় 
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সহকারে বাঁ্ুদেবকে কহিয়াছিলাম, যে কুরু ও পাগডব 
উভয় পক্ষই আমাদের সমান । কিন্তু বাসুদেব তাহা 
কোনমতেই শ্রীহ্য করিলেন না। এদিকে হৃষীকেশ বিরহে 
অবস্থান করাও আমার সাধ্য নহে। অতএব আমি ধনগ্জয় 

বা তোমার কোন পক্ষেই সাহায্য করিব না। এক্ষণে তুমি 
প্রস্থান কর; স্ুুপ্রমিদ্ধ ভারতবহশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ ; 

অবশ্যই স্বীয় ধন্মানুসারে সংগ্রামে প্রবুন্ত হইবে। 
বলদেব এইরূপ কহিলে, ছুর্য্যোধন তাহারে আলিঙ্গন 

পূর্ববক বিদায় লইলেন। এবং কৃষ্ণ সমর বা! অস্ত্রগ্রহণ করি-" 
বেন না, ভাবিয়া আপনারে বিজয়ী বলিয়া বোধ করিতে 
লাগিলেন | অনন্তর কৃতবন্্মার সমীপে উপনীত হইলে, তিনি 
তাহারে অক্ষৌহিণীপেন! প্রদান করিলেন। এই রূপে কুরু- 
রাঁজ প্রবল পরাক্রান্ত সৈন্যগণে পরিবেষ্টিত হইরা, হধোৎ- 
ফুল্প হৃদয়ে প্রস্থান করিলেন। তদ্দর্শনে সুহৃদ্গণের আনন্দের 
সীমা! রহিল ন1| 

এদিকে বাস্বদেব অঙ্জুনকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে 

কৌন্তেয়! আমি সমরপরাজ্ম,খ রহিব; তথাপি তুমি 
আমারে কি নিমিত্ত বরণ করিলে ? 

অঞ্জুন কহিলেন, হে যছুনন্দন ! আপনার বীর্তিপরম্পর! 
যেরূপ ত্রিভুবনসঞ্ধারিণী, সেইরূপ আপনি সমস্ত ধার্তরা- 
স্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ, সন্দেহ নাই । কিন্তু আমি একা- 
কীই . তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া, অক্ষয় যশ প্রতিতঠিত 
করিব ; এই মনে করিয়াই আপনারে বরণ করিয়াছি এক্ষণে 
প্রার্থনা, আপনি আমার সারথি হইয়া, আমার এই চিরাভি- 
লফিত মনোরথ পরিপূর্ণ করুন। 

বান্ুদেৰ কহিলেন, পার্থ! তোমার এই ম্পর্দা সর্ববথা 
উপযুক্ত। তুমি যেরূপ ঝলিলে, আমি তাহাই করিব । অন- 
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স্তর ধনঞ্জয় ও কৃষ্ণ স্ুুবিপুল দাঁশার্বল সমভিব্যাহারে 
যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন করিলেন। 

অষ্টম অধণায় ! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাঁবল শল্য এই যুদ্ধ- 
বদ অবগত হইয়া, সপুত্র ও সসৈন্যে পাগুবগণের সাহা- 

ব্যার্থ প্রস্থান করিলেন। তীহার মেনানিবেশে অদ্ধ যোজন 

পরিপুর্ণ হইল। রঘণীয় রথারূঢ সহক্র সহ্জ্র ক্ষত্রিয়বীর 

তাহার সেনাপতিপদ স্বীকার করিলেন । তীহারা সকলেই 

প্রবলপরা ক্রমসম্পন্ন ; বিচিত্র কবচ, ধবজ, কারক ও 
কুন্তুমমাল্যে অলঙ্পত এবং স্বদেশপ্রচলিত বেশ ও অলঙ্কারে 

বিভূষিত। মহীপতি শল্য বলভবে যাবতীয় প্রাণী ও পৃথিবী, 
গ্রকম্পিত করিয়া, ধীরে ধীরে গমন করিতে লাগিলেন । 
তন্সিবন্ধন তাহার যোৌধগণের কিছুমাত্র পরিশ্রম হইল না। 

ছুর্য্যোঁধন, শল্য যাত্রা করিরাছেন শুনিয়া, স্বয়ং তাহার 
সমীপে উপনীত হইলেন এবং সমুচিত পুজাবিধি সমাধা 
করিয়া, তাহার সন্তভোষপাধনার্থ শিল্পকর দ্বারা স্থানে 
স্থানে সভ। ও বিবিধ ক্রীড়'ড্ব্য নির্দীণ করাইলেন। তথায় 
আসংক্কত নাঁনাপ্রকার অন্ন, মাল্য, মাস, ভক্ষ্য ও সুরান্বাদ 

পানীয় সংগৃহীত, মনোহর কূপ ও বাপী উৎ্খাত্ত এবং 
বহুসংখ্যক রমণীয় গৃহ বিনির্িত হইল। মহীপতি শল্য 
সেই সেই স্থানে উপনীত হইলে, ছুর্য্যোধনের অমাত্যগণ 
তাহারে দেবত। সদৃশ সমাদরে পুঁজ! করিলেন। 

অনন্তর শল্যরাজ ইন্দ্রপুরী সদৃশী আর এক সভায় সমু: 
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পন্থিত হইয়া, অলোকপাঁমান্য পদার্জাত অবলোকন 
করত পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং আপনারে পুরন্দর অপে- 
ক্ষাও পরম ভাগ্যবান জ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি 
তত্রস্থ কন্মচারীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহারাজ ধর্ম 
রাজের কোন্ শিল্িগণ দ্বারা এই সমস্ত প্রস্তুত হুইয়াছে ? 
তাহারা পারিতোষিকপ্রাপ্তির যোগ্য পাত্র; আমি যুধি- 
ঠিরের প্রীতিসম্পাঁদনার্থ তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিতো- 
যিক প্রদান করিব। অনত্তএব তোমরা তাহাদিগকে আনয়ন 

কর। পরিচারকগণ বিস্মিত হইয়া, ছুর্য্যোধনকে সমুদয় 
নিবেদন করিল | গুটবেশধারী ছুর্য্যোধন, তাহাদের মুখে 
মাঁতুল জীবন পর্যন্ত প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, 
শুনিয়া! অত্যন্ত আহলাদিত হইলেন। এবং তাহারে আত্ম 
প্রদর্শন করিলেন। মদ্ররাঁজ শল্য তাহারে দর্শন পুর্বক 
তাহারই যত্বে এই সমস্ত সম্পন্ন হইয়াছে অবগত হইয়া, 
আলিঙ্গন করত কহিলেন, বস! তুমি স্বীয় অভিলধিত 

বর গ্রহণ কর। 
ছুধ্যোধন কহিলেন, হে মাতুল! আপনি আমার সেনা- 

নীপদে অধিরূড হইবেন; আমারে এই অভীষ্ট বর প্রদান 
করিয়া, স্বীয় সত্যবাদিত রক্ষা করুন। শল্য কহিলেন, 
£হ বুদ! আমি তোমার এই প্রার্থনা স্বীকার করিলাম । 
এক্ষণে আর কি করিতে হইবে, বল। ছুর্যোধন কহিলেন, 
হে মাতুল ! আমার সমুদয় মনোরথ পুর্ণ হইয়াছে । আমি 
আর কিছুই প্রার্থনা করি না। তখন শল্য কহিলেন, হে 
তাঁত! এক্ষণে তূমি স্বীয় পুরে প্রস্থান কর। আমি বুধি- 
ঠিরের সহিত সাক্ষাণ্ করিবার নিমিন্ত গমন করিব। হে 
রাজন! তাহারে দর্শন করিয়া, সত্বরই প্রত্যাবর্তন করিব | 
যুধিঠিরের সহিত সাক্ষাৎ কর! অবশ্য বর্তব্য। ছুর্যোধন 

(৩) 
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কহিলেন, হে পার্থিব! যুধিষ্টিরকে দর্শন দিয়! শীঘ্রই 
আগমন করিবেন ; আমরা আপনারই অধীন ; আর আমা- 
দিগকে যে বরদান করিলেন, তাহাও স্মরণ করিবেন। শল্য 

কহিলেন, হে বীর! তোমার মঙ্গল হউক; তুমি স্থীয় 
নগরে প্রস্থান কর; আমি শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিব। 
অনন্তর উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলে, ছুর্য্যোধন তাহারে 
আমন্ত্রণ করিয়া, নিজরাজধানীতে প্রত্যারৃনত হইলেন। 
খন মদ্ররাজ শল্যও পাগুবদিগকে এই উপস্থিত ঘটন। 

বিদিত করিবার নিমি মৎ্স্যরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। 
ভনভ্তর শল্য মণ্স্যদেশে সমুপন্থিত হইয়া, ক্কন্ধাবারে 

প্রবেশ পুর্ধবক পাগুবদিগের সহিত সাক্ষাৎ ও তাহাদের 
প্রদ্ত পাদ্য, অর্ধ্য ও গে! গ্রহণ করিয়া, পীতমনে ভাহা- 
দিগকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে পাগুবগণ আসনে উপবিষ্ট 
হইলে, শল্য যুধিষ্টিরকে জিজ্ঞাস! করিলেন, হে কুরুনন্দন ! 
তোমার কুশল? হছে জয়তাংবর! তুমি যে ভ্রাতৃগণ ও 

দ্রৌপদীর সহিত ঘোরতর অজ্ঞাত বাস ও বিজন আশ্রঃ 
করিয়া, সুঢক্ষর কন্্ম সকল সম্পাদন করত তাহ! হইতে 
উভ্ভীর্ণ হুইয়াছ, ইভা পরম সৌভাগোর বিষয়। রাজ্যভ্রষ্ট 
ব্যক্তির দুঃখ ভিন্ন সুখ কোথায় ? কিন্তু তোমার এই ছুর্যো- 
ধনকৃত দুখের শেল হইয়াছে ত এক্ষণে হুমি শা্রমতহীহ্র 

পূর্বক ন্ুখভোগ করিবে, সন্দেহ নাঁই। 
হে মহারাজ! সমুদায় লোকতন্ত্র তোমার সবিশেষ 

বিদিতআছে। দেই জনাই তোমার লোভের বিষয় কিছুই 
নাই। এক্ষণে পূর্বতন রাজর্ধিগণের অনুষ্ঠিত পদবীর অনু 
বর্তন পুর্বক দান, সত্য ও তপস্যায় সমাহিত হও। হে 
যুখিতঠির ! ক্ষমা, দম, সত্য, অহিংসা ও লোকবিস্ময়কর বিষয় 
লমুদায় তোমাতে প্রতিষ্ঠিত আছে। তুমি স্ব, বদান্য, 
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ব্রহ্মণ্য, দাতা ও ধর্্মপরায়ণ। লোকসাক্ষিক সমস্ত ধর্মই 
তোমার পরিজ্ঞ।ত আছে। সাংসারিক সমুদায় বিষয়েও 
তুমি অভিজ্ঞ। হে ভরক্র্জাভ ! এক্ষণে তুমি সৌভাগ্যবলে 
সঘুদ।য় ছুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছ; আমি '.সৌভাগ্য- 
বলেই তোমারে ভ্রাতৃগণের সহিত নিরাপদ্ নিরীক্ষণ করি- 
লাম। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনস্তর মহারাজ শল্য ছুর্য্যোধনের 
সহিত সমাগম, তাহার কৃত শুশ্রাযা এবং আপনার বরদান- 

বৃন্তাত্ত যুধিউরের নিকট কীর্ভন করিলেন । তখন ধর্ম্্জ 
তাহারে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হেমাতুল! আপনি যে 

প্রফল্প হৃদয়ে দুর্য্যোধন সমীপে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, ইহা 
অত উত্তম হইয়াছে । কিন্তু এক্ষণে আমি একটী প্রার্থন 
করিতেছি; উহা! অকর্তব্য হইলেও আমার অবেক্ষা বশতঃ 
সম্পন্ন করিতে হইবে । হে রাজন! আমি তাহ বলিতেছি, 
শ্রবণ করুন। আপনি যুদ্ধ বাম্থুদেবের সমকক্ষ; কর্ণ ও 
অঙ্জুনের দ্বৈরথ যুদ্ধ উপাস্থত হুইলে, কর্ণের সা'রথ্য করি-' 
বেন, সন্দেহ নাই। অএব যদি আমার হিতানুষ্ঠানে অভি- 
লা থাকে, তাহা হইলে সেই সময়ে আমাদের বিজয়ার্থ 
কর্ণের তেজঃ মংহরণ করিয়া, অজ্ঞুনকে রক্ষা! করিবেন। হে 

মাতুল! ইহা অকাধ্য হইলেও, আপনারে সম্পন্ন করিতে 

হইবে। 
শল্য কহিলেন, বস ! তোমার মঙ্গল হউক ; তুমি ছুরা- 

আর তেজঃসংহারার্থ আমারে যাহ! বলিলে, আমি তাহ। 

অবশ্যই সম্পাদন করিব । কর্ণ আমারে বাস্ুদেবের সমান 
ভান করিয়! থাকে, অতএব আম সংগ্রামে তাহার সারথি 

হইব, সন্দেহ নাই। আমি সত্য কহিতেছি, সে যুদ্ধে প্রবুত 
হইলে, যাহাতে তাহার দর্পণ ও তেজঃ সংহৃত হইবে, আহি 
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তাহারে অহিত ও প্রতিকূল বাক্যে এরূপ উপদেশ প্রদানি 
করিব। তাহা হইলে, তোমরা তাহারে অনায়াসেই বধ 
করিতে পারিবে । ফলতঃ, তুমি যেরূপ কহিলে, আমি 
তাহাই করিব ॥ এতভ্ডিন্ন তোমার অন্যান্য প্রিয়কার্য্যও 

সাধ্যানুসাঁরে সম্পন্ন করিব। তুমি দ্রৌপদীর সহিত দ্যুত- 
জনিত যে দাঁরুণ ছুঃখ সম্থ করিয়াছ; কর্ণ পরুষ বাক্যে 
তোঁমারে যে গুরুতর বেদন। প্রদান করিয়াছে এব দ্রৌপদী 
দময়ন্তীর ন্যায়, জটান্ুর ও কীচক হইতে যে ক্রেশরাশি 
প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে সে সমুদায় ছুঃখই পরিণামক্ুখ 

সমুদ্ভাবন করিবে। তুমি তজ্জন্য কিছুমাত্র ক্ষু্ হইবে না। 
সংসারে দৈবই বলবান্। অধিক কি, হে যুধিষ্ঠির ! মহাত্সা- 
দিগকেও ক্লেশরাঁশি সন্তোগ করিতে হয়। দেবতাঁরাঁও 

সময়ে »ময়ে দুঃখে পতিত হইয়। থাকেন । কিংবদন্তী 
আছে যে, দেবরাজ ইন্দ্র পত্বীর সহিত পরম র্লেশ অনুভব 
করিয়াছিলেন। 

নবম অধ্যায়। 

যুধিঠির কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! মহা! ইন্দ্র ভার্য্যার 
সহিত্ত কিনিমিত্ত ঘোরতর ছুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শুনি- 
বার নিমিন্ত সাতিশয় ইচ্ছ। হইতেছে! 

শল্য কহিলেন, হে তাত! ইন্দ্র পত্রীর সহিত যেরূপ 
ড্ঃখ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমি সেই পুরাতন ইতিহাস 
বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বের ত্বষ্টানামে মহাতপা! 
দেবশ্রেষ্ঠ এক প্রজাপতি ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের অনিষ্ট দাঁধন- 
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বাসনায় এক ত্রিশির] পুত্র সযুদ্তাবন করেন। তাহার বদন- 
্রয় সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নি সদৃশ। তিনি এক বদনে বেদাধ্য- 
য়ন ও অন্য বদনে স্ুরাপান করিতেন এবং বদনাস্তর দ্বারা 

সমুদায় দিক্ গ্রাস করিয়াই যেন দৃষ্টিসঞ্চালন করিতেন। 
সেই মহাদ্র্যতি বিশ্বরূপ ত্রিশির! স্বভাবতঃ তপস্বী, স্ব়,দাস্ত 
ও ধন্্ভিরক্ত। নিনি ইন্দ্রপদপ্রার্থী হইয়া, স্ুদুশ্চর তপ- 
শ্র্ধযাঁয় প্রবৃন্ত হইলেন। 

দেবরাজ আমততেজ। ত্রিশিরাঁর সত্য ও তপঃপ্রভাব 

নিরীক্ষণ করিয়া, নিতান্ত বিষণ্ন হইলেন। এবং ভ্রিশিরা 
যাহাতে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইতে ন1 পারে তাহার চিন্তা করিতে 
লাগিলেন । ভাঁবিলেন, ত্রিশিরারে কিরপে ভোগাসক্ত 
ও তপোনুষ্ঠীনে বিরত করিব? কালক্রমে সযুদায় ভূবনই 
তপঃপ্রভাবে ইহার কবলসাৎ হইবে |! হে ভরতর্ষভ! 
বুদ্ধিমান ইন্দ্র এইরূপ বহুরূপ চিন্তা করিয়া, ত্রিশিরার 
প্রলোভনার্থ অগ্নরাদিগকে আদেশ প্রদান পুর্ববক কহিলেন, 
তোমরা সত্বর মনোহরহারসম্পন্ন সর্ববসৌন্দধ্যস্থুশোভিত 
শূঙ্গারবেশ ধারণ পুর্ববক ত্রিশিরার সমীপে গমন ও হাব 
তাঁব প্রদর্শন পুর্ববক তাহারে প্রলোভিত করিয়া, ভোগে 
আসক্ত ও আমার এই মহৎ ভয় নিরাঁকরণ কর। যেহেতু 
হে বরাঙ্গনাগণ! আমি আপনারে নিতান্ত অসুস্থ বোধ 

করিতেছি । 
অপ্নরোঁগণ কাঁহল, হে দেবরাজ! যাহাতে আপনার 

ভয় নিরাকৃত হয়, আমর! ত্রিশিরাকে এরূপে প্রলোভিত 

করিবার চেষ্টা করিব। সেই তপোনিধি নয়নদ্বয়ে সমুদায় 
দিক্ দগ্ধ প্রায় করত উপবিষ্ট আছেন ;) আমরা সকলে তথায় 
সত্বর গমন পুর্বক তীহারে বশীভূত্ত ও আপনার তয় বিদুরিত 
করিব। | 
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অনন্ভর অপ্দরোগণ ইন্দ্রের আদেশে ত্রিশিরার সমীপে 
গমন পুর্ববক তাহার প্রলোভনার্থ মনোহর নৃত্য এবং হাব- 
ভাবাদি নানাগ্রকার অর্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন করিতে লাগিল। 

কিন্ত মহান্পা ভ্রিশিরা ইন্দ্রিযরত্রিনিরোধ পুর্ববক পূর্ণ 
সাগর দদৃশ নিশ্চলভাবে আনন ছিলেন; তাহাদের প্রলো- 
ভনে কিছুমাত্র হৃষ্ট বা! বিচলিত হইলেন না। অপ্নরো গণ 
এই রূপে অদিদ্ধকাম হইয়া, প্রত্যাগমন পুর্বক কৃতাগুলি- 
পুটে ইন্দ্রসমীপে নিব্দেন করিল, ভগবন্! আমরা সেই 
স্ুদুদ্ধর্ধ ভ্রিশ্াতক কোস্মতেহ বৈষাডুঃত কঙ্িতে পারি- 
লাম না। অ-ঃপর যাহা কর্তব্য হয় করুন । 

তখন স্ুররাজ যথাযোগ্য সম্মান সহকারে অপ্নরাঁদিগকে 

বিদায় করিয়া, ত্রিশিরার বধোপায় চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন । 
কিয়ত্ক্ষণ চিন্তানন্তর স্থির করিলেন, বজ্জ প্রয়োগ করিলে, 
ত্রিশিরা অবশ্যই বিনষ্ট হইবে। ছুর্ববল শান্রু বদ্ধমূল হইলে, 
বলবান্ ব্যক্ত তাহারে কদাঁচ উপেক্ষা করিবে না। এইরূপ 
শান্্রনিশ্চর পর্যালোচনা পুর্ববক ত্রিশিরাবধে কৃতসঙ্কল্প 
হইয়া, ক্রোধভরে তাহার উপার অনল ফদৃশ ভয়ঙ্কর বজ্ঞান্ত্ 
নিক্ষেপ করিলেন। ভ্রিশরা বজাঘানে দৃদতর আহত হইয়া, 
বিশ্রিষ্ট শৈলশিখরের ন্যার ধরাতল আশ্রয় করিলেন । স্ুর- 
রাজ এই রূপে ত্বষ্ট্বনয়কে বস্প্রহারে ধরাতলশায়ী করি- 
যাও শান্তিলীভ করিতে পারিলেন না। কারণ ব্রিশির' মৃত- 

পতিত হইয়াও, জীবিন্রে ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগি 
লেন; তাহার তেজঃ ও বদনপরম্পরা পুস্বব অপরিশ্নান 

রহিল। স্ুরপতি তাহার এইরূপ তেজঃপ্রভাব দর্শনে 
নিতাস্ত ভীত হইলেন। অনন্তর ইতিকর্তব্যত1 চিত্ত! করিতে- 
ছেন; এমন সময়ে একজন সূত্রধর কুঠার স্কন্ধে তথায় আগ- 
মম'করিল। স্ুররাঁজ তাহংরে দর্শনমাত্র কহিলেন, সুব্রধর ! 
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তোমাঁরে আমার একটি অন্ববোধ রক্ষা কনা হইবে। তুমি 
অবিলম্বে এই ভূতলপতিত মহাকায় ব্যক্তির মস্তক সকল, 
ছেদন কর। 

সুত্রধর কহিল, এই ব্যক্তির স্ন্ধদেশ সাঁতিশয় স্থল 
ও.দৃঢ়; আমার কুঠারে উহ্হার ছেদন হওয়া সস্তব নহে। 
আর সাধুবিগর্হিত কাধ্য নাধনেও আমার ইচ্ছা নাই। 

ইন্দ্র কহিলেন, তোম।র কিছুমাত্র ভয় নাই ; সত্বর আমার 

আদেশ নাধন কর; আমার প্রসাদে তোমার পরশু বজ্তুল্য 

হুইবে। 
সুত্রধর কহিল, আপনি কে? কিনিনিত্ত এই কুকর্থ্মের 

অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হুইগ্াছেন? যথার্থ করির! বলুন; আমার 
জানিতে ইচ্ছ। জন্মিয়াছে। 

ইন্দ্র কহিল, আমি দেবরাজ ইন্দ্র। এক্ষণে তুমি অন্য- 
বিচারণা পরিহার পুর্ববক অবিলম্বে আমার আদেশ প্রতি- 
পালন কর। 

সূত্রধর কহিল, দেবরাঁজ! এই ভ্ুর কর্মে প্ররৃত্ত হইতে 
কি আপনার লাঘববোধ হইতেছে নাঃ খাঁষকুমার বধে যে 
ব্রন্মহত্যার পাতক স্পর্শ করিবে, তাহাতেও কি আপনার 
শঙ্কা হয় না? 

ইন্দ্র বধিলেনও আমি +ঠোক বন্প।সুগ্ান দ্বারা পরে এই 
পাপের প্রতিক্রিয়া করিব। এই মহাবীর্ধ্য তপোধন আমার 
পরম শন্র; আমি ব্জাঘাতে ইহারে সংহার করিয়াও, 

ভয়ের হস্ত অতিক্রম করিতে পারি নাই। অতএব তুমি 
ত্বরান্বিত হইয়া, ইহার মস্তক সমস্ত ছেদন কর। আমি 
তোমারে এই বরদান করিতেছি যে, মানবগণ অতঃপর 
তোমারে যজ্জনিহিত পশুমস্তক যজ্ততাগম্বরূপ প্রদান 
করিবে। 



২৪ ॥ মহীভারত ৷ 
তখন সূত্রধর ইন্দ্রের নিদেশানুসারে কুঠার দ্বারা ত্রিশিরার 

মস্তকত্রয় ছেদন করিলে, তৎক্ষণাৎ উহ! হইতে চাতক,তিত্তির 
ও চটকাদি বিহঙ্গম সকল বিনিষ্কা ত্ত হইল। তিনি যে মুখে 
বেদাধ্যয়ন ও সোমপান করিতেন, তাহা হইতে চাতক 
সকল, যে মুখে সমুদাঁয় দিউমগুল কবলিত প্রায় করিয়া, 
দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেন তাহা হইতে তিতির সকল এবং যে 
মুখে সুরাপান করিতেন তাহা হইতে চটক ও শ্যেন সকল 
বিনির্গত হইতে লাগিল। তখন স্ুরপতি বিগতসন্তাপ 
হইয়া, প্রফুল্ল হৃদয়ে স্ুরলোকে প্রস্থান করিলেন ; সুত্রধর ও 
স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিল। 

এদিকে প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্রহস্তে স্বীয় পুত্রের বিনাশ 
বুস্তান্ত শ্রবণ করিয়া, রোযারুণ নেত্রে কহিলেন, আমার 
পুত্র দান্ত, ক্ষমাশীল, জিতেক্তদ্রিয় ও নিয়ত তপোনুষ্ঠান 
নিরত ; ছুরাত্বা ইন্দ্র অকুতাপরাধে তাহারে সংহার করি- 
য়াছে। অতএব আমি তাহার বিনাশার্থ বৃত্র নামক অন। 

পুত্র উৎপাদন করিব। অদ্য সমুদাঁয় লোক আমার তপে.ন 
বীর্ধ্য অবলোকন এবং ব্রহ্মবিদ্বেষী পাপাত্ব! ইন্দ্রও ইহার 
প্রত্যক্ষ ফল অনুভব করুক । তিনি এই কথ! বলিয়! ক্রোধ- 
ভরে আচমন পুর্ববক অনলে আহুতি প্রদান করত ভয়ঙ্কর 
বৃত্রাস্থ্রকে উত্পাদন করিলেন । এব কহিলেন, হে ইন্দ্র 
শত্রো ! তুমি আমার তপঃপ্রভাবে বর্ধিত হও। 

তখন সূর্ধ্যাগ্রিপমিভ বুত্রান্তুর দেবলো ক স্তব্বীভূত করত 
বদ্ধিত হইতে লাগিল এবং প্রলয়কালীন প্রভাকর সদৃশ 
তেজঃপুঞ্জ কলেবরে কহিল, তাত! আমারে কি করিতে 
হইবে, বলুন। ত্বষ্টা কহিলেন, তুমি ইন্দ্রকে সংহার কর। 
অনন্তর মহাঁবল বৃত্র ত্বষ্টার বচনানুসারে সত্বর সুরপুরে গমন 
করিয়া, ইন্দ্রের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল এবং 
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রোঁষাবিষ্ট হইয়া, দেবরাঁজকে বদনগহ্বরে নিক্ষিণ্ত করিল। 
তখন দেবগণ সন্ত্রান্ত হৃদয়ে তাঁহার সংহাঁরমানসে জুত্তি- 
কাস্ত্র প্রয়োগ করিলে, স্ুররাঁজ স্বীয় শরীর সঙ্কোচ পূর্বক 
বৃত্রের ব্যাদিত বদন হুইতে সত্বর বিনিষ্কণস্ত হইলেন। তব্দ- 
শনে অমরগণ পরম আহ্লাদিত হইলেন। জ্ভ্তাও তদবধি 
লোকের প্রাণবায়ু আশ্রয় করিয়৷ রহিল। 

অনন্তর রুত্র ও বাঁসবের পুনরায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে, 
উভয়েই দীর্ঘকাল সংগ্রামে প্রবৃত্ত রহিলেন। তখন প্রবল- 
প্রতাপ বুত্র ত্বষ্টার তপঃপ্রভাবে অতিমাত্র বদ্ধিত হইতে: 
লাগিল। তদ্র্শনে দেবরাজ শঙ্কাকুলিত হৃদয়ে সমর পরি- 
হার পুর্ববক পলায়নপরায়ণ হুইলেন। এদিকে ত্বষ্টইতেজে 
বিমোহিত দেবগণ নিতান্ত বিষ হুইয়া, মুনিগণ সমভি- 
ব্যাহারে মন্দর পর্বতের শিখরদেশে ইন্দ্রের নিকট সমাগত 
এবং বৃত্রবিনাশমন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইয়া, ভগবান্ নারায়শের 
আশ্রয় গ্রহণে সংকল্প করিলেন । 

দশম অধ্যায়। 

ইন্্র কহিলেন, হে অমরবুন্দ! মহ'বল বৃত্র সমুদায় 
জগ বিনিগৃহীত করিয়াছে; কিন্তু তাহারে বিনাশ করিতে 
পারি, আমার এমন কোন উপায় নাই। আমার পুর্ব 
সামর্থ্য বিনষ্ট হইয়াছে ; অতএব তোমাদের উপকারে আমার 
ক্ষমতা নাই। বৃত্রের তেজ, বল ও পরাক্রম অপরিমিত ; 

কি দেবতা, কি মনুষ্য, কি অন্ুর সকলেই তাহার কব্লসাৎ, 

হইবার উপক্রম হুইয়াছে। অতএব এক্ষণে বিষ্/লোকে 
(৪) 



২৬" মন্কাভারত। 

গমন ও তাহার সহিত মন্ত্রণা করিয়া, সেই দুর্ধর্ষ বৃত্রান্থুরের 
ংহার করাই সর্বথা শ্রেয়ঃকল্প। 

ইন্দ্র এইরূপ কহিলে, সমবেত সমস্ত দেব ও খধিগণ 
বৃত্রাস্থুরভয়ে ভীত হইয়া, ভ্রিভুবনশরণ বিষুণর শরণ গ্রহণ 
পূর্বক স্তব করিতে লাগিলেন ; হে স্ুরবরোত্তম ! সমুদায় 
দেবলোক ও চরাচর তোমার অধীন; দেব, মহাদেব ও 
সকল লোকেই তোমার উপাসন। করিয়া থাকে । তুমি পুর্বে 
ভ্রিবিক্রম প্রভাবে অন্ুরকুল সংহরণ, অস্ত আহরণ ও 
ত্রিভুবন আক্রমণ এবং বলিরে নিগৃহীত করিয়া, ইন্দ্রের 
্ুররাজপদ পুনঃসংস্থাপন করিয়াছিলে । এক্ষণে আমাদি- 
গকে বুত্রভয়ে পরিত্রাণ কর। হে অসুরারে! সমুদায় 

জগ তাহার কবলসাৎ হইয়াছে। 
বিষ কহিলেন, হে অমরগণ ! তোমাদের মঙ্গল সাধন 

করা আমার অবশ্য কর্তব্য, সেই জন্যই ছুরাত্মা বৃত্রের 
নিধনোপায় কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। তোমরা গন্ধর্ধব 
ও মুনিগণ সমভিব্যাহারে বৃত্রের আলয়ে গমন করিয়া, 

সামোপায় প্রয়োগ কর; আমি অলক্ষিত রূপে অস্ত্রপ্রবর 

বজ্র মধ্যে প্রবিষ্ট হুইব; তাহা হইলে দেবরাজ জয়লাভ 
করিবেন, সন্দেহ নাই। অতএব তোমরা সত্ব গমনে 
তাহার সহিত সন্ধি সংস্থাপন কর। | 

তখন ইন্দ্রপ্রযুখ দেবগণ বাস্দেবের আদেশানুরূপে 

ৃত্রের আলয়ে গমন করিয়া দেখিলেন, ন্দ্রসূ্ধ্যরূপী 
মহাবল বৃত্রের তেজঃগ্রভাবে চতুর্দিক্ প্রস্বলিত ও সমুদায় 
লোক কবলিত প্রায় হইতেছে। খধিগণ তাহার সমীপ- 
দেশে গমন করিয়া মধুর বাক্যে কহিলেন, হে বীর! তুমি 

স্বীয় তেজে সমস্ত জগন্মগুল ব্যাণ্ড ও পরিতপ্ত এবং ইন্দ্রের 
সহিত দীর্ঘকাঁলব্যাপী সংগ্রাম করিয়াছ ; তথাপি ভাহার 
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পরাজয়ে সমর্থ হও নাই; এক্ষণে কেবল দেবাল্র ও মনুষ্য 
প্রভৃতি প্রজা পীড়ন করিতেছ। অতএব ইন্দ্রের সহিত, 
চিরকালবদ্ধ সন্ধি স্থাপন করিয়া, অনায়াসে স্ুখধায স্বর্গ 
ধাম অধিকার কর। 

তখন মহাতেজা বৃত্রাস্থুর খধিদিগকে প্রণাম পুর্ববক 
কহিলেন, হে তপোধনবর্গ ! তেজস্বিগণের মধ্যে পরস্পর 

প্রণয়বন্ধন কখনই সম্ভবপর নহে। আমরা উভয়েই 
তেজস্বী; অতএব পরস্পর সন্ধিস্থাপন নিতান্ত দুঃসাধা। 
খষিগণ কহিলেন, ভবিতব্য পরিহার পৃণ্ঘক সাধুসমাগম 
পরিগ্রহ করিয়া, সাধুর সহিত অন্ততঃ একবারও মিলিত 
হওয়! অবশ্য কর্তব্য । অর্থকচ্ছ, উপস্থিত হইলে, পর্তিত- 
গণ সাধুমহবাঁসকেই অর্থ বলিয়৷ নির্দেশ করেন। লোকে 
সাধুলমাগম অযূল্য রত্ব স্বরূপ পরিগণিত। এইজন্যই সাধু- 

গণ কুত্রাপি হিংসিত হন না। দেবরাজ যেরূপ সত্যবাদী, 
কলঙ্কশূন্য, ধার্মিক ও সুন্ষদশীঁ, সেইরূপ সাধুগণের পুজ- 
নীয় ও মহা ত্রাদিগের আশ্রয় স্বরূপ। অতএব তুমি বিশ্বস্ত 
হৃদয়ে তাহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত সন্ধি বন্ধন কর; 

কোনরূপে অন্যমত করিও না। 

খষিগণ এইরূপ কহিলে, মহাতেজা বৃত্র কহিল, হে 

তপৌোধনগ্ণণ ! আপনার। আমার পৃজনীয়, সন্দেহ নাই; কিন্ত 
দেবতাদিগকে আমার নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে 

যে; তাহারা শুক্ধ বা আর্দ্র বস্ত, প্রস্তর বা কাঠ, অক্ত্র বা! শস্ত 
দ্বারা দিব! ব রাত্রিভাঁগে আমারে সংহাঁর করিবেন না। 
এরূপ হইলে, আপনাদের বাক্যে সম্মত হইতে পারি । তখন 
ধবিগণ তাহাই হইবে বলিয়া অঙ্গীকার করিলে, বৃত্রাস্ুর 
পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। রঃ 

এদিকে পুরন্দর এইরূপ সন্ধিতে প্রীতি লাভ করিলেন 
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রটে; কিন্ত কি উপায়ে বৃত্র নিহত হইবে, সর্বদা এই 
চিন্তায় তাহার ছিদ্রান্বেষণে প্রবৃন্ত হইলেন। একদ] সন্ধ্যা 
কালে নিদারুণ মুহুর্ত উপস্থিত হইলে, সাগরকুলে বৃত্রান্ু- 
রকে নিরীক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলেন, ইহাই বৃত্রান্থুরবিনা- 
শের প্রকৃত সময়; ইহাতে খযিগণপ্রদত্ত বরের ব্যতিক্রম 
হইবার কোন সম্ভবনাই নাই। ফলতঃ, অদ্য ইহারে 

প্রতারণ! পূর্বক বিনাশ করিলে আমার চিরমঙ্গললাঁত হইবে, 
সন্দেহ নাই! এইভাবিয়। তিনি নারায়ণম্মরণে প্রবৃত্ত 
হইয়া দেখিলেন, পর্ববতাঁকার ফেনরাশি সাগরসলিলে 
ভাসমান হইতেছে । তখন মনে মনে বিবেচনা করিলেন, এই 

ফেনরাশি শুষ্ক, আর ব। অস্ত্র নয়; ইহা!নিক্ষেপ করিলে, 
সর্ববস্বাপহারী বুত্র অবশ্য নিহত হইবে । এই ভাবিয়! সেই 
ফেনরাশি বজ্রের সহিত নিক্ষেপ করিবামাত্র ভগবান্ নাঁরা- 
য়ণ তাহাতে প্রবেশ পূর্বক ততক্ষণ বৃত্রান্থরকে সংহার 
করিলেন। | 

তখন দিক্সকল প্রসন্ন, প্রজাগণ আনন্দিত এবং দেব, 
গন্ধ, যক্ষ, রক্ষ, ভূজগ ও খাধিগণ ইন্দ্রের নানাবিধ স্ব 
করিতে প্রবৃনত হইলেন; মৃছুমন্দ অনুকূল সমীরণ প্রবাহিত 
হইতে লাগিল । ধর্ম্মজ্ঞ ইন্দ্র এইরূপে সর্ধভূতের নমস্কার 
লাভ ও সকলকে সান্ত্বনা করিয়া, অমরগণ সহিত সর্ধবলোক- 

পুজ্য বিফ্ুর পুজ। করিলেন। 
মহারাজ! পুর্বে ভ্রিশিরা বধ নিবন্ধন ইন্দ্রের আত্ম! 

ব্রহ্মহত্যাপাপে কলুষিত হইয়াছিল; এক্ষণে আবার এই 
মিথ্যা প্রভাবে দুষিত হওয়াতে, তিনি নিতান্ত পরিতপ্ত 
হইলেন। অনন্তর পাপ প্রভাবে বিচেতন হইয়া, জগতের 
প্রাস্তবর্ভতী সলিল মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে বিচেষ্টমান ভূজস্বের 
ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ব্রহ্মহত্যাভয়ে 



উত্যোগপর্ব। ১ ২৯ 

এইরূপে নিরুদ্দেশ হইলে, সমগ্র মেদিনীমণ্ুল পাঁদপশূন্য 
শুক্ষকাননে পর্যবসিত ও বিনষ্টগ্রায় হইল; নদী সকলের 
বেগ রুদ্ধ ও জলাশয়ের জল শুক্ক হইয়! গেল? সযুদায় জগ 

অরাজক ও উপদ্রবপূর্ণ এবৎ প্রজাগণ অনারৃষ্টি নিবন্ধন 
নিতান্ত বিপন্ন হইল । দেবতা ও খধিগণও, ন। জানি কোন্ 
ব্যক্তি রাজা হইবে, ভাবিয়। নিতান্ত ভীত হুইয়1! উঠিলেন, 
এবং দেবরাক্রবেরহে সুখধাম ত্বর্গধামও তাহাদের নিতান্ত 

দুঃখময় বোধ হইতে লাগিল। 

একাদশ অধ্যায়! 

অনন্তর দেবত। ও খষিগণ পিতৃগণ সমভিব্যাহারে মহা- 

তেজা, মহাষশা ও পরম ধান্রিক নহুষরাজারে ইন্দ্রপদে বরণ 
করিবার পরামর্শ করিয়া, তাঁহার সমীপে গমন পুর্বক কহি- 
লেন, হে নররাজ ! আপনি স্ুররাজ্যের ভার গ্রহণ করুন। 

নহুষ কহিলেন, বলবান্ ব্যক্তিই রাজ্যভার গ্রহণ করিবে ; 
দেবরাজ প্রবলপ্রভাবসম্পন্ন, আমি নিতান্ত ছুর্বল; আপ- 

নাঁদের ভারবহনে কদাঁচ সমর্থ হইব না 

দেবত। ও খধিগণ কহিলেন, হে নরনাথ ! আমর! নিতান্ত 
ভয়াঁভিভূত হুইয়াছি, অতএব আপনি আমাদের তপঃ- 
প্রভাবে স্বর্গরাজ্যে অধিরূঢ় হউন । দেব, দানব, যক্ষ, রাক্ষস, 
গন্ধর্ব্ব, খষি, পিতৃ ও অন্যান্য প্রাণিগণ আপনার দৃষ্টিপাত- 
মাত্রেই হৃততেজ এবং আপনিও ছুর্নিবার্ধ্য বলবীর্য্য সম্পন্ন 
হইবেন! অতএব আপনি ধন্মানুসারে সকলের অধিপতি 
পদে অধিরোহণ পুর্ববক দেব ও ক্রহ্র্ষিগ্ণের রক্ষা করুন। 
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তখন রাজ! নস্থয দেবরাঁজ্যে অধিরূঢ় হইয়া, ধর্্ানুসারে 
সকলের শাসনকার্য্যে প্রবৃত হইলেন। 

অনন্তর রাজ! নহুষ নুছুর্লভ বর ও সুছুর্লভ দেবরাজ্য লাভ 
করিয়া, স্বীয় অভিলাষ পুরণে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কখন 
নন্দন কাননে, কখন কৈলাসে, কখন দেবোঁদ্যানে, কখন 
হিমালয়ে, কখন শ্বেতপর্ববতে, কখন মহেক্দে, কখন মন্দরে, 

কখন সহ্য ও মলয়ে, কখন সাগরে, কখন সরোবরে অগ্নর৷ 
ও দেবকন্যাগণের সহিত হাস্যামোদে, কখন শ্রুতিসুখা- 

, বৃহ কথাবার্তায় এবং কখন ব। তানলয়বিশুদ্ধ মনোহর গীত 
বাদ্য শ্রবণে সুখে কালাতিবাহন করিতে লাগিলেন । বিশ্বা- 

বন্দু, নারদ, গন্ধর্বব, মুত্তিমান্ ছয় খতু ও অপ্দরোগণ সর্ববদ! 
তাহার পরিচর্য্যা করিতেন । এবং মন্দ মন্দ সুশীতল সুগন্ধ 
গন্ধবহ সর্বদা তাঁহার নিকট প্রবাহিত হইত। এই রূপে 
কিয়দ্দিন অতিক্রান্ত হইলে, একদ। পাপাত্বা নহুষ শচীরে 
নিরীক্ষণ করিয়া কহিল, হে সদস্যগণ! আমি দেব ও নরলো- 
কের একাধিপতি ইন্দ্র; অতএব শচী কি জন্য আমার পরি- 
চ্ধ্যায় পরাঁজ,খ । যাহ! হউক, অদ্য তীহারে অবশ্যই আমার 
নিকট আগমন করিতে হইবে। 

শচীদেবী নহ্ষবাক্য শ্রবণে নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ 

হইয়া, বৃহস্পতিরে কহিলেন, হে কুলগুরো!! পাপা নহুষ 
আমার সতীত্বনাশে সমুণ্স্ক হইয়াছে ; এক্ষণে আমি আপ- 
নার শরণাপন্ন হইলাম; আমারে রক্ষা করুন॥ আপনার 
ৰাক্য কদাচ মিথ্য1 হয় না। আপনি পুর্ববে আমারে কহিয়া- 
ছিলেন, তুমি একপাত্বী, সাধবী, ইন্দ্রের প্রিয়দয়িতা ও পরম 
সুখভাগিনী; কদচ বৈধব্যদুঃখের পথবর্তিনী হইবে না; 
স্বামীর, পূর্বেই পরলোক প্রাপ্ত হইবে। আজি যেন আপনার 
সেই সকল বাক্য অমোঘ হয়। 
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বৃহস্পতি কহিলেন, ভন্দরে! আমি কদাচ মিথ্যাবাক্য 

উচ্চারণ করি না; দেবরাজ অনতিকাঁল মধ্যেই তোমার 

নয়নগোচর হইবেন ; নহুষ হইতে তোমার, কিছুমাত্র ভয়- 
সম্ভাবনা নাই। 

মহারাজ! শচী এই রূপে বৃহস্পতির আশ্রয় লইয়াছেন 
গুনিয়া, রাজা নহুষ নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইলেন। 

রং 

দ্বাদশ অধ্যায় । 

দেবত1 ও খষিগণ নহুষের ক্রোধোদ্রেক দর্শনে বিনীত 

বচনে কহিতে লাগিলেন, দেবরাজ ! ক্রোধাবেগ সম্বরণ 

করুন। শুরান্থুর ও মহোরগ প্রভৃতি যাবতীয় চরাচর আপ- 

নার ক্রোধে নিতান্ত ভীত ও বিভ্রাসিত হইয়াছে । হে আুর- 

পতে! প্রসন্ন হউন, ক্রোধ পরিহার করুন; ভবাদৃশ মহাত্মা- 

গণ কখন ক্রোধবশে বিচলিত হন না। দেবগণ আপনার 

একান্ত বশীভৃত ; আপনি ধন্মানুনারে প্রজাপালন করুন, 

পরপত্বী শচীরে পরিহার পূর্বক পরদারাভিমর্ষণ পাপে 

প্রত্তিনিরৃন্ত হউন । 
নহুষ নিতান্ত কামার্ত হইয়াছিলেন, অতএব বধিরের 

ন্যায় কহিলেন, হে অমরবুন্দ ! তোমাদের পুর্ববপতি ইন্দ্র 

যখন পুর্বেব অহল্যার স্বামিসত্তেও সতীত্ব ভঙ্গ এবং অন্যান্য 

মহৎ পাঁপানুষ্ঠান করেন, তখন তোমরা কি জন্য তাহারে 

নিবর্ডিত কর নাই? যাহা হউক, শচী এক্ষণে আমার 

সন্সিহিত হইয়া, মদীয় মনোরথ পুর্ণ করিলেই, তাহারু ও 
তোমাদের মঙ্গললাভ হুইবে। 
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দেবগণ কহিলেন, হে সুরাধিপতে ! প্রসন্ন হইয়া ক্রোধা- 
বেগ সম্বরণ করুন। আমরা ইন্ছ্রাণীরে আনয়ন করিয়া, 
আপনার অভিলাষ পুর্ণ করিব। অনন্তর তাহারা মুনিগণ 
সমভিব্যাহারে এই অশুভ সংবাদ প্রদানার্থ বৃহস্পতি ও শচী- 
দেবীর সমীপে গমন করিলেন। ক্রমে বৃহস্পতিভবনে 
উপনীত হইয়া, তাহারে কহিলেন, হে স্ুরগুরো! ! ইন্দ্রাণী 
আপনার আশ্রয় গ্রহণ এবং আপনিও তাহারে অভয় প্রদান 

করিয়াছেন, ইহা! আমরা অবগত হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে 
আমরা খষি ও গন্ধর্বগণের সহিত প্রার্থনা! করিতেছি, 

শচীরে নহুষহত্তে প্রদান করুন ॥ নহুষ দেবরাজ ইন্দ্র অপে- 
ক্ষাও শ্রেষ্ঠ । অতএব ইন্দ্রাণী তাহারে পতিত্বে বরণ করুন। 

দেবণ এইরূপ কহিলে, পতিদেবত। শচী উচ্চৈঃন্বরে 
রোদন করত বৃহস্পতিরে কহিলেন, হে কুলগুরো! আম 

আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি; অতএব আপনিই আমারে 
অভয় প্রদান করুন; নহুষের পত্বী হইতে আমার কিছুমাত্র 
অভিলাষ নাই। বৃহস্পতি কহিলেন, হে সাধুচারিণি ! 
আমি ধর্মভীরু ও সত্যশীল ব্রাহ্মণ ; কখনই এই কুকার্্যে 
হস্তক্ষেপ করিতে পারিৰব না; অতএব তুমি যখন আমার 
আশ্রয়ে আপিয়াছ, তখন তোমারে অবশ্যই রক্ষা করিব। 
বৃহস্পতি এই রূপে শচীরে আশ্বস্ত করিয়া) দেবগণকে কহি- 
লেন, হে অমরবৃন্দ! আমি শচীরে কোন মতেই প্রদান 
করিতে পা।রৰ না; তোমর। এক্ষণে যথাস্থানে প্রস্থান কর। 

পূর্ব্বে প্রজাপতি ব্রহ্মা শরণ।গত পরিত্যাগ বিষয়ে এইরূপ 
কহিয়াছিলেন যে, যে ব্যক্তি ভীত ও শরণাগতকে শক্রহস্তে 
পরিত্যাগ করে, তাহার ভাগ্যে বীজ যথানময়ে অঙ্কুরোৎ- 
পাদন ব। মেঘ যথাকালে বারিবর্ষণ করে না; সে স্বয়ং শর- 

পার্থ হইলেও কেহই তাহার রক্ষাবিধানে বত্বপর হয় না; 



উদ্যযোগপর্ব! রি 
তাহার অন্নভোজনে কোন ফলসস্তাবনা নাই; সে নবিশেষ 
যত্ববাঁন্ হইলেও, নিজীবরূপে স্বর্গভ্রষ্ট হুইয়। থাকে ; দেবগণ 
তাহার হব্যগ্রহণে পরাঙাখ ও পিতৃগণ সর্বদা বিবদমান 
হন; তাহার প্রজ1 সকল অকালে কালকবলে নিপতিত হয় এবং 

ইন্জ্রাদি দেবতাগণ তাহার উপরে বজ্রনিক্ষেপ করেন। হে 

'অমরবর্গ । আমি ত্রক্গার এই বাক্য সবিশেষ অবগত আছি ; 
আভএব কিরূপে ইন্দ্রাশীরে পরিত্যাগ করিতে পারি । এক্ষণে 

যাহাতে শঙগন ও আমার শ্রেয়োলাভ হয়ঃ আপনারা যত্ব 

০ হন এতুন্তান ককন | 

তখন দেব ও গন্ধর্বগণ এক বাক্যে কহিলেন, হে ন্ুরু- 

গুরে! ! রর এ বিষয়ের সদ্যুক্তি প্রদান করুন। 

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অমরগণ ! কখল বহুবিত্বকর ; 
কাঁলবশে বরমোহিত হুরাচার নহুবেরও বিদ্ব হইতে পারে। 

অতএব ইন্জ্রাণী এক্ষণে তাহার দমীপে গমন ও এই বলিয়া 
গর্থন! করুন যে, আমে আপনারে কিয়ৎুকাঁল পরে বরণ 

করিব । তাহা হইলে আমাদের সকলেরই শ্রেয়োলাভ ও 
উপস্থিত বিপদ বিনষ হইবার সম্ভাবন। ৷ 

তখন দেবগখ নিতান্ত আহ্লাদিত হইয়া! কহিলেন, আপ- 
নার এই বাক্য যেরূপ উত্তম, সেইরূপ সকলেরই হিত- 
বিধায়ী। এক্ষণে ইন্দ্রাণীর সম্মতিলাভ কর! কর্তব্য । এই 
বলিয়া সর্বলোকহিতৈষী অগ্রিপ্রযুখ অমরগণ শচীরে কহি- 
লেন, হে স্ুরোভমে ! সচরাচর সমুদায় জগৎ আপনারেই 
অবলম্বন করিয়। আছে ; আপনি পতিদেবতা ; ছুরাত্মা নহুষ 
এই পাপাভিসন্ধিবশতঃ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে এবং ইন্দ্রও 
অচিরে স্বীয় রাজ্য লাভ করিবেন । এক্ষণে একবার অনুগ্রহ 
করিয়া, নহুষসমীপে গমন করুন। ূ 

পতিদেবতা। শচী স্বীয় কার্যোদ্ধারার্থ দেবগণের বাক্? 
(৫) 



০ মকাভারত | 
সম্মত হইয়া লঙ্জাবনত বদনে নহুষের সম্মুখীন হইলেন । 
পাপাত্সা নহুষ কামবাঁণে জর্জরিত প্রায় হইয়াছিল । অতএৰ 
রূপযৌবনসম্পন্না শচীদেবীরে দর্শনমাত্র অতিমাত্র আহ্লা- 
দিত হইল। 
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ত্রয়োদশ অধ্যাম। 

অনস্তর নহুষ কহিলেন, হে ভাবিনি! আমি ভ্রিলোকের 
অধীশ্বর ইন্দ্র; অতএব আমার মহিষী হও। পতিদেবত! 

পোৌলমী নহুষের বাঁক্য শ্রবণে ব্রঙ্গারে প্রণাম করিয়া, বাতা" 

হত কদলীর ন্যায় ভয়বিহ্বল কম্পিত কলেবরে কৃতাঞ্জলিপুটে 
ভীষণদর্শন নহুষকে কহিতে লাগিলেন, হে অমরপতে ! ইন্জর 
কোথায় গিয়াছেন ও তাহার কি হইয়াছে, আমি তাহার 

কিছুই জানি না। অতএব কিঞ্িওকাঁল অবসর প্রদান করুন, 
এ সময়ের মধ্যে তাহার অনুসন্ধান করিয়], যদি কোন সংবাদ 
না পাই, তাহা! হইলে আপনার নিকট উপস্থিত হইব; 
কোন মতে ইহার অন্যথা হইবে না। 

ইন্দ্রাণী এইরূপ আপাতমধুর ৰাঁক্য প্রয়োগ করিলে, নর- 
পতি নহুষ নিতান্ত আহলাদিত হুইয়] কহিলেন,অয়ি শোঁভনে! 
আমি তোমার এই প্রস্তাবে কোনমতেই অনম্মত নহি! 
তুমি এক্ষণে ইন্দ্রের অন্বেষণে গমন কর; আমি তোমার 
সত্যের অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। 

তখন মনম্ষিনী ইন্দ্রাণী বিদায় লইয়া,বৃহস্পতিসদনে সমা- 
গতৃ-হইলেন। দেবগণ তাহারে কাতরভাবাপক্ন দেখিয়া, 
একতান মনে ইন্দ্রের নিমিত্ত চিস্ত। করিতে লাগিলেন। অনস্ত" 



উত্তোখপর্ব। ১৩৫ 

সকলে একত্র হইয়া, বিষণ হৃদয়ে দেবদেব বিষুর সঙ্গিধানে 
গমন পুর্ববক কহিলেন, হে ম্ুরেসত্তম ! সর্বভূতের রক্ষা করেন 
বলিয়া আপনার নাম বিষুণ হইয়াছে; আপনিই আমাদের 
একমাত্র গতি, এবং আঁপনিই সকলের প্রভূ ও শ্রেষ্ঠ ।. বৃত্রা- 
সুর আপনারই প্রভাবে বিনষ্ট হুইয়াছ। অতএব এক্ষণে 
ব্রহ্মবধপাপাভিভূত বাসবের মুক্তিলাভের উপায় বিধান 
করুন। 

ভূতভাবন নারায়ণ দেবগণের ৰাঁক্য শ্রবণ করিয়া কহি- 
লেন, হে স্ুরগণ! ইন্দ্র আমার উদ্দেশে অশ্বমেধ যজ্ঞের 
অনুষ্ঠান করিলেই, ব্রন্মহত্যার পাতকে পরিত্রাণ লাভ 
করিবেন এবং ছুরাত্মা নহুষও স্বীয় দুক্কতি নিবন্ধন অচিরাৎ, 
শমনভূমি দর্শন করিবে। এক্ষণে তোমরা কিছু দিন অব- 
হিত হইয়া! অবস্থান কর। 

ভগবান্ বিষুত এইরূপ অম্ৃতাঁয়মান শুভাবহু বাক্য 
প্রয়োগ করিলে, দেবগণ প্রহ্থষ্ট হৃদয়ে ইন্দ্র সমীপে গমন 
করিয়!, তাহারে সমুদায় অবগত করিলেন। তখন দেবরাজ 
পাপপ্রক্ষালন্বাননায় অশ্বমেধ যজ্বের অনুষ্ঠান ও সমাধান 

পূর্বক বিভাগ ক্রমে নদী, পর্বত, পৃথিবী, বৃক্ষ ও স্ত্রী- 
জাতি এই পাঁচ স্থানে ব্রহ্মহত্যাপাতক সন্নিবেশিত করি- 
লেন। 

দেবরাজ এই রূপে পাপমুক্ত ও আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত 
হইলেন বটে, কিন্তু তেজোনিহস্তা নহুষ বরদান প্রভাবে 
নিতান্ত দুঃসহ ও স্বপদে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন দেখিয়া, 
পুনরায় অন্তর্ধান পুর্ববক সকলের অলক্ষিত রূপে সময়- 
প্রতীক্ষায় নান! স্থান পর্যটন করিতে লাগিলেন। এদিকে 
পতিব্রতা ইন্দ্রাণী তাহার বিরহে নিতান্ত কাতর হইয়া, 
এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ত করিলেন, হা নাথ! 



৩৬ মহাভারত । 
তুমি কোথায় গেলে ! হে ধর্ম! যদি আমি কখন দান, হুতা- 
শনে আহুতি প্রদান, গুরুজনের সন্তোষোৎ্পাদন বা 

সত্যের আদর করিয়া থাকি, তাহা হইলে যেন আমার সতী- 
ত্বের হানি ন! হয়। অয়ি উত্তরায়ণপ্রস্থিতে ভগবতি যাঁমিনি ! 
তুমি অতি পবিত্র; তোমারে নমস্কার । যেন আমার মনো- 
ভিলাষ পূর্ণ হয়। এই বলিয়া! নিশাদেবীর উপাসনান্তে 
পাঁতিব্রত্য ও সত্যনিষ্ঠ। নিবন্ধন উপশ্রুতি দেবীরে স্মরণ 
করিয়া কহিলেন, ভগবতি ! অদ্য প্রসন্ন হইয়া আমারে 
প্রিয়তমের সান্নিধ্যে লইয়! চল। 

চতুদ্দশ অধ্যায়। 

অনন্তর রূপলাবণ্যসম্পন্না উপশ্রুতি সমাগত হইলে, 
ইন্দ্রাণী দর্শনমাত্র তাহার যথাবিধি পুজাবিধি সমাধানাস্তে 
হৃষ্ট চিত্তে কহিলেন, দেবি! তুমি কে? আমি জানিতে 

বাঁসন। করি। উপশ্রুতি কহিলেন, শোঁভনে ! আমি উপ- 

শ্রুতি, তুমি নিতান্ত পতিব্রতা, সত্যানুরাগ্শালিনী ও পরম 
নিয়মসম্পন্না। সেইজন্য তোমার সহিত সাক্ষাৎ মানসে 
আগমন করিয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক ; আইস, তোমারে 
বৃত্রান্তুরনিহন্তা পুরন্দর সমীপে লইয়া যাঁই। 

তখন ন্ুুররাজবল্লভ! তাহার অন্ুগমন ক্রমে দ্রমে 

ক্রমে বিবিধ রমণীয় দেবারণ্য ও পর্ববত সমুদয় অতিবর্তন 
পুর্ববক হিমালয়ের উত্তর পার্খে উপনীত হইলেন ॥ অনস্তর 

পার অণব সন্সগিধানে লতা ও পাদপরাজি বিরাজিত মহাঁ- 
দ্বীপে গমন করিয়া দেখিলেন, শতযোজনবিস্তূত এক 
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মনোহর সরোবর হংস ও সারসগণের কোলাহলে অনবরত 
গ্রতিধবনিত হইতেছে। তথায় ভ্রমররাজিমুখরিত বিকসিত 
কমলসহত্রের মধ্যে এক শুভ্রবর্ণ সযুন্নতনাল নলিনী শোতা 
পাইতেছে। শচী উপশ্র্তি সমভিব্যাহারে সেই পদ্ধের 

সুণাল উদ্ভেদ পুর্ববক তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন, স্ুুর- 

রাজ বিষতস্তর অন্তরে সুন্ষমরূপে অবস্থান করিতেছেন । তখন 
তাহা রাও সুক্ষ শরীর ধারণ করিলেন। অনন্তর ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের 
পুর্ববকন্থ্ন নির্দেশ পুর্ববক স্তব করিলে, পুরন্দর পরম পরি- 
তুষ্ট হইয়া কহিলেন, হে মানিনি! ভূমি 'কিজন্য আগমন ' 
করিয়াছ; আর আমার অবস্থিতিস্থানই বা কি রূপে 
জানিতে পারিলে? শচী কহিলেন, নাথ! প্রবলপ্রতাপ 
ছুর্মমাতি নহুষ ইন্দ্রত্বলীভে মদগর্বিবিত হইয়। আমারে কহি- 
য়াছে, তুমি আমার ভার্্যা হও। আমি তাহার সহিত সময় 
নির্দারণ পূর্বক আপনার নিকট আগমন করিয়াছি । এক্ষণে 
আপনি রক্ষা না করিলে, ছুরাত্মা আমারে গ্রহণ করিবে, 

সন্দেহ নাই। অতএব আপনি ম্ব্ণালগর্ভ হইতে বিনিজ্ঞান্ত 
হইয়া, বিক্রমসহকারে তাহারে বিনাশ ও স্বীয় পদ অধিকার 
করুন। 

পঞ্চদশ অধ্যায়। 

স্ুরপতি প্রিয়তমার এই বাঁক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, 
হে সত্যশীলে! রাজ। নহষ খধিগণের হব্য কব্যে নিতান্ত 
বর্ধিত ও আমা অপেক্ষাঁও অধিক বলশালী হইয়াছে ; অতএব 
এখন বিক্রমপ্রকাশের সময় নহে। এক্ষণে উপস্থিত বিষয়ে 
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এক সদৃ্যুক্তি প্রদান করিতেছি, কাহার নিকট প্রকাশ ন' 
করিয়া, গোপনে তাহার অনুষ্ঠান করিও। সম্প্রতি নহুষ 
সমীপে গমন করিয়া! কহিবে, মহারাজ ! আপনি যদি খধি 
ৰাহ্য দিব্যযানে আরোহণ করিয়া আমার নিকট আগমন 
করেন,তাহা হইলে আমি সম্তষ্টহৃদয়ে আপনাঁরে বরণ করিব। 

তখন ইন্দ্রাণী ইন্দ্রের বাক্যানুসারে নহুষ সমীপে গমন 
করিলেন। নহুষঃতাহারে দর্শন করিয়া, সহান্য আস্যে স্বাগত 

বাদসহকারে কহিলেন,বরবর্ণিনি ! আমি তোমার একান্ত ভক্ত 
' ও অনুগত ; এক্ষণে তোমার কি করিতে হইবে, বল। ভূমি 
লজ্জ! পরিহার পুর্ধক প্রফুল্ল হৃদয়ে আমার মনোরথ সিদ্ধ ও 
আমারে বিশ্বান কর। আমি সত্য বলিতেছি, আঁদেশমাত্রেইক 

তোঁমার সকল বাক্য প্রতিপালন করিব। ইন্দ্রাণী কহিলেন, 
মহারাজ! পুর্ববকৃত সময় প্রতিপালনের কাল উপস্থিত হই- 
মাছে । এক্ষণে আমি আপনারে পতিত্বে বরণ করিব। কিন্তু 
আমি যাহ! বলিতেছি, তাহা সম্পাদন করিলে, নিশ্চই 

আপনার অভিলাষ পুর্ণ করিব। দেবরাজ ইন্দ্র হস্তী, অশ্ব ও 
রথ প্রভৃতি বিবিধ বাহনে গমন করিতেন । কিন্তু আপনারে 
ভগবান্ বিষুঃ, রুদ্র, অন্তুর ও রাক্ষলণণের অদৃষ্টপুর্বব এক 
অপূর্ব বাহন অবধারণ করিতে হইবে। দৃষ্টিমাত্রেই আপনার 
বীর্ষ্য প্রভাবে সকলের তেজ অপহৃত হইয়া! থাকে । আপনার 
সমক্ষে অবস্থিতি কর! কাহার সাধ্য নহে। অতএব অনুর ৰ 

দেবগণের অনুকরণ করা আপনার উপযুক্ত নহে । সমবেত 
মহর্ধিগণ শিবিক! স্কন্ধে আপনারে বহন করুন ; তাহা হইলে 
আমার মনোরথ ন্ুসিদ্ধ হইবে। 

স্ুররাঁজ নহুষ এই কথ! শ্রবণমাত্র অতিমাত্র আহলাদিত 

হইয়া! কহিলেন, হে বরাননে ! খষিগণকে বাহন কর! অল্পবী- 
ধ্যের কার্ধ্য নহে; ইহা অপুর্ব বাহন সন্দেহ নাই ।আর আষি 
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একমাত্র তোমারই অনুগত । অভএব এবিষয়ে আমার অন- 
ভমতের সম্ভাঁবনাকি ? তপস্যা, কালজ্ঞান ও সমুদায় জগৎ, 

আমাতেই প্রতিষ্ঠিত আছে। আমার ক্রোধে সমগ্র ব্রহ্মা 
বিনষ্ট হইবার সম্ভাবনা ; দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, উরগ 
বা রাক্ষম কেহই আমার সমক্ষে অধিষ্ঠিত] হইতে পারে না। 
আমার একবার দৃষ্টিপাঁতেই সকলের তেজ সংহত হইয়া 
থাকে । অতএব আমি অবিলম্বেই তোমার এই বাক্য সম্পা- 
দন করিব। সগুর্ষি ও ব্রন্ষর্ধিগণ আমারে বহন করিবেন, 

সন্দেহ নাই । আজি তুমি আমার প্রভাব ও মাহাত্ম্য অবলো- 
কন কর। 

এই বলিয়া বলগর্ধিত ছুরাতা! নহুষ নিয়মব্রতপরায়ণ 

মহর্ধিদিগকে বিমানে সংযোজিত করিয়া বহন করাইতে 
লাগিল। এদিকে ইন্দ্রাণী তাহার নিকট বিদায় লইয়!, বৃহ- 
স্পতি সমীপে গমন পুর্বক কহিলেন, হে জুরনত্তম ! নহুষ- 
কৃত সময় সম্মুখীন প্রায়। অতএব আপনি অনুগ্রহ পুর্ববক 
সত্বর দেবরাজের সন্ধান করুন। বৃহস্পতি কহিলেন, দেবি! 
দুরাত্া নহুষ খধিদিগকে বাহন করিয়া, ক1লকবলের আসন্ন- 
তরবর্তী হুইয়খছে। তাহা হইতে তোমার আর কিছুমাত্র 
আশঙ্কী নাই । আমি এক্ষণে তাহার বিনাশের নিমিত্ত এক 
যজ্ঞ করিতেছি, তুমি ভয় পরিত্যাগ কর। দেবরাজ ইন 
অবশ্যই দর্শনগোচর হইবেন, তোমার মঙ্গল হউক। 

অনন্তর স্ুরাচার্ধ্য বৃহস্পতি ইন্দ্রের প্রাপ্তি উদ্দেশে 

অশ্িপ্রজ্বালন পূর্বক আহুতি প্রদানে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং 
অগ্রিকে আহ্বান করিয়া, ইন্দ্রের অনুসন্ধানার্থ আদেশ প্রদান 

করিলেন। তখন হুতাশন মনোহর স্ত্রীবেশ ধারণ ও সেই 
স্থানেই অন্তর্ধান পুর্বক ক্ষণমধ্যেই দিকৃদিগন্তরঃ পর্ববত, 

কান্তার এবং পৃথিবী ও অস্তরীক্ষ অনুসন্ধান করিয়!, পুনরায় 
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বৃহস্পতি সমীপে সমাগত হইয়া কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! আমি 
দেবরাজকে কুত্রাপি দেখিতে পাইলাম না ; সলিলপ্রবেশে 
ক্ষমত। নাই বলিয়া কেবল সেইস্থাঁন অনুসন্ধান করিতে পারি 
নাই। এক্ষণে, আর কি করিতে হইবে, বলুন । ক্ুরাচার্য্য 
কহিলেন, হে হুতাশন! তোমারে অবশ্যই সলিলমধ্যে 
সন্ধান করিতে হইবে । অগ্নি কহিলেন, সুরগুরো ! জল 

হইতে অগ্নি, ব্রহ্মা হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ 
সমুণ্পন্ন হুইয়াছে। কিন্তু স্ব স্ব উদ্ভবক্ষেত্রে সংলগ্ন হইবা 
মাত্র তাঁহণর। হৃততেজ হইয়। থাকে । অতএব আমি কখ- 

নই সলিলে প্রবেশ করিতে পাঁরিব না । তাহা হইলে নিঃ- 
সন্দেহই বিনষ্ট হইব । আপনার মঙ্গল হউক, আমি আপনার 
শরণাপন্ন হইলাম । 

চিএ 2৩ ০ স্প্স 

বযোড়শ অধ্যায়। 

বৃহস্পতি কহিলেন, হে অগ্নে ! তুমি দেবগণের যুখস্বরূপ 
তুমি হব্যবাহ; তুমি সাক্ষীর ন্যাঁয় গু রূপে সর্বভূতের 
অন্তরে বিচরণ করিতেছ। কবিগণ তোমারে এক ও” ত্রিবিধ 
বলিয়া বর্ণন করেন। হে হুতাশন! তুমি পরিত্যাগ করিলে, 
এই জগৎ সদ্য বিনষ্ট হইয়! যায়। বিপ্রগণ তোমার নমস্কার 
প্রভাবে সম্ত্রীক ও সপুত্র স্বকর্্মবিজিত শাশ্বতী গতি লাভ 
করেন। হে অগ্নে! সুমি হব্যবাহ ও পরম হবিঃ; অধবরে 
যজ্ঞ ও সত্রানুষ্ঠান সহকারে তোমারই যজন করিয়া থাকে । 
তুমিই ত্রিভূবনের বিধাত1; আবার তুমিই উপযুক্ত অবসরে 
গ্রন্থলিত হুইয়া, ইহা! ধ্বংল কর। তুমিই সমুদায় ভুবনের 
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প্রসূতি ও প্রতিষ্ঠাতা । মনীধিগণ তোমাঁরেই জলদ ও 
বিদ্যুৎ বলিয়। নির্দেশ করেন। হেতি সকল তোমা হইতেই 
নিজ্রান্ত হইয়া, সমুদাঁয় ভূত বহন করে। সলিল ও সমস্ত 
জগণ্ড একমাত্র তোমাতেই বিনিহিত আছে | ভ্রিভুবনে 
তোমার অবিদিত কিছুই নাই। হে পাবক! সকলেই ম্বস্থ 
যোনি ভজনা করে। অতএব তুমি নিভাঁক হৃদয়ে সলিলে 
প্রবিষ্ট হও। আমি তোমারে সনাতন ব্রহ্ষমমন্ত্রে বর্ধিত 
করিব । 

বৃহস্পতি এইরূপ স্তব করিলে, ভগবান হব্যবাঁহছন পরম ' 
প্রীতিমান্ হইয়া, তাহারে মধুর বাক্যে কহিলেন,আনি সত্য 
বলিতেছি যে, ইন্দ্রের সন্ধান করিয়া দিব। 

অনন্তর বহি সলিলে প্রবেশ পুর্বক ক্রমে ক্রমে সমুদ্র ও 
পল্্ল সকল অতিক্রম করিয়া, অবশেষে দেবরাঁজ প্রচ্ছন্নবেশে 
যে স্থানে অধিষ্ঠান করিতেছেন, সেই সরোবরে উপনীত হই- 
লেন। হে ভরতর্ষভ! তথায় পদ্ম সকল অগ্থেষণ করিতে 
করিতে দেখিলেন, দেবরাজ ম্বণালমধ্যে বিরাজমান রহি- 

যাছেন। তখন ত্বরিত গমনে বৃহস্পতিসমীপে সমাগত হইয়া 
কহিলেন, দেবরাজ সূক্ষন শরীরে বিষতন্তগর্ত আশ্রয় করিয়া 
আছেন। বৃহস্পতি শ্রবণমাত্র দেব, খধষি ও গন্ধর্বগণের 

সহিত গমন করিয়া, পূর্ববকণ্ী সকল উল্লেখ পুর্ববক তাহার 
স্তব করিতে লাগিলেন,হে বাব! পুর্বে মহান্থুর নমুচি এবং 
শন্বর ও বলনামক প্রবল পরাক্রাস্ত অস্ুরদ্ধয় তোমারই হস্তে 
নিধন প্রাপ্ত হইয়াছে। তুমি বিষ্ুুতেজবিবদ্ধিত সলিলফেন 
গ্রহণ করিয়। বৃত্রান্থুরকে নিহত করিয়াছ। এই দেখ, সমু- 
দায় দেবর্ষি সমাগত হইয়াছেন। অতএব সত্বর গাত্রোখান 
পূর্ববক শক্রকুল নিম্্ল করিয়া, স্বীয় সমৃদ্ধি বিস্তার ক্র । 
হে জগৎ্পতে ! তুমি সর্ন্বভূতের শরণ্য ও পরম মাননীয়; 

(৬) 
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ংসারে কেহই তোমার সমকক্ষ নাই। হেইন্দ্র! সমুদয় 
প্রাণী তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; তৃমিই দেবগণের 
মহিম। সংবিধান করিয়াছ। এক্ষণে দানবকূল সংহার ও স্বীয় 
বল আশ্রয় করিয়া, লোক সকল পরিত্রাণ ও পালন কর। 

দেবরাজ বৃহস্পতি কর্তৃক এইরূপ স্তয়মান হইয়া, অল্পে 
অল্পে বর্ধিত হইয়া উঠিলেন। অনন্তর পুর্ব্ব শরীর প্রাপ্তি 
ও বলাধান হইলে, গুরুদেব বৃহস্পতিরে কহিলেন, হে স্ুুর- 
সত্তম! মহাস্ুর ত্রিশিরা ও লোকবিপ্রাবক বৃত্র নিহত হই- 
যাছে; এক্ষণে আপনাদের আর কোন. কার্ধ্য অবশিষ্ট 

আছে ? 

বৃহস্পতি কহিলেন, স্ুররাঁজ ! মনুজবংশোভ্ভব নন্থ্ষ 

দেবর্ষিগণের প্রভাবে দেবরাজ্য অধিকার পূর্বক আমাদিগের 
নিতান্ত বিত্ব করিতেছে । 

ইন্দ্র কহিলেন, সুরগুরো ! রাজ। নহুষ কিরূপ তপোবীর্ধ্য- 
প্রভাবে সুহুর্লভ দেবরাজ্য অধিকাঁর করিয়াছে ? 

বৃহস্পতি কহিলেন, দেবরাজ ! আপনি অন্তর্ধান করিলে, 

দেবর্ধি, পিতৃ ও গন্ধরর্গণ নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া, নুষসমীপে 
গমন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! আপনি আমাদের শাসন- 
কর্তৃত্ব গ্রহণ পুর্ববক সকল লোকের রক্ষা করুন। নহুষ কহি- 
লেন, আমি তেজোহীন হইয়াছি; তোমরা স্ব স্ব তপোবীর্য্য- 
বলে আমারে সংবর্ধিত কর । তখন তাহার! তাহার তেজোবি- 
ধান করিলে, পাপমতি দেব্রাজ্য গ্রহণ করিল । এক্ষণে সে 
মহর্ষিদিগকে শিবিকাবাহক করিয়া, ত্রিভূবন পর্যটন করি- 
তেছে। আপনি মেই তেজোহর দৃষ্টিবিষ নহুষকে অবলোকন 
করেন নাই ।দেবগণ তাহার ভয়ে তীত হইয়া,গৃঢ় রূপে বিচরণ 
পুর্ববৃক তাহার দর্শনপথ পরিহার করেন । 

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে 
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কুবের ও যম প্রভৃতি লোকপালগণ তথায় আগমন করিয়া 
কহিলেন, হে ইন্দ্র! ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয় যে, আপনি 
ত্রিশিরা ও বৃত্রাস্থুরকে বিনষ্ট করিয়াছেন এবং আমরাও 
ভাগ্যক্রমে আপনারে কুশলী ও অক্ষত অবলোকন করি- 
লাম'। 

দেবরাজ আহ্লাদিত হুইয়া কহিলেন, হে লোঁকপাল- 
গণ! ক্রুরস্বভাব নহুষের পরাজয় বিষয়ে তোমাদিগকে আনু- 
কুল্য করিতে হইবে। 

লোকপালবর্গ কহিলেন, হে ইন্দ্র! আমরা দৃষ্টিবিষ ভীষণ- . 
দর্শন নহুষের ভয়ে নিতীন্ত ভীত হুইয়াছি। আপনি তাহারে 
পরাজয় করিলে, আমাদের যজ্ঞাংশ লাভ হয়। 

ইন্দ্র কহিলেন, আজি আমি তোমাদের সকলকে স্ব স্ব 
অধিকার প্রদান করিলাম । এক্ষণে পরম্পর মিলিত হইয়!, 
নহুষকে পরাজয় করিব । 

অগ্নি কহিলেন, হে মহেন্দ্র! আমিও তোমাদের আনুকূল্য 
করিব; অতএৰ আমারে অংশ দান কর। 

ইন্দ্র কহিলেন, হে হব্যবাহ ! তুমি এক্মাঁর্য নামে যজ্ঞাংশ 
প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর দেবরাজ কুবেরকে যক্ষ ও ধনাধিপতি 
পদে বরণানত্তুর যমকে পিতৃগণের ও বরুণকে জলের আঁবি- 

পত্য প্রদান করিয়াঃনহুষের নিধনসাধনের উপায়চিন্তায় প্রবৃত্ত 

হইলেন। 

9 হর কর ৩০2০ 

সপ্তদশ অধ্যায়। 

এই রূপে তাহার! নহুষের বধেপায় চিন্তা করিতে ছেন, 
এমন সময়ে মুনিনাথ অগন্ত্য তথায় আগমন পুর্ববক ইন্দের 
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সকার করিয়া কহিলেন, সুররাঁজ! আজি সৌভাগ্যের আর 

পরিশেষ নাই; যেহেতু, পুর্বে ত্রিশির! ও বৃত্রান্থুর নিহত 
এবং সম্প্রতি ছুরাত্ব! নহুযও রাজ্য্রষ্ট হইয়াছে। 

ইন্দ্র স্বাগতবাদ সহক্কারে কহিলেন, হে মহর্ষে! অদ্য 
আপনার দর্শনলাভে আমার পরম পরিতোষ লাভ হইল ? 
এক্ষণে পাদ্য, অর্ধ্য, মধুপর্ক ও আচমনীয় গ্রহণ করুন। তখন 
অগজ্ত্য পুজাগ্রহণান্তে আমন পরিগ্রহ করিলে, দেবরাজ 
প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহারে কহিলেন, হে মহর্ষে! ছুরাত্বা নহুষের 

ন্বর্গভ্রংশবিবরণ যথাযথ কীর্তন করুন। 
অগন্ত্য কহিলেন,হে সুররাজ ! একদ। কতকগুলি দেবর্ধি 

ও ব্রহ্ষর্ধি হুরাত্া নহুষের শিবিক! বহন করিতে করিতে পরি- 

শ্রান্ত হইয়া কহিলেন, হে বাব! আপনি কি শাস্ত্রোক্ত 
গোপ্রোক্ষণ মন্ত্রও ব্রাহ্ধণ মাহাজ্ব্যে বিশ্বাম করিয়া থাকেন £ 
দুর্কুদ্ধি নহ্থষ অহঙ্কার বশতঃ “না?” বলিয়। প্রত্যুত্তর করিল। 
খবিগণ তাহার সাহঙ্কার বাক্যে নিতান্ত অসন্তষ্ত হইয়া 
কহিলেন, অধর্দমপ্রভাবে তোমার বুদ্ধি একান্ত বিদৃষিত হই- 
য়াছে; সেই জন্য ধর্মে তোমার কিছুমাত্র আস্থা নাই। 
আমর! পূর্বতন মহর্ষিগণের বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়! গণ্য 
করিয়। থাকি । 

দুরাচার নহুষ এই রূপে অধর্মবুদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, 
আমার মন্তকে পদার্পণ করিবামাত্র তেজ ও প্রীভ্রষ হইল । 
তখন শঙ্কিত হৃদয়ে চিন্তাপরায়ণ হইলে, আমি কহিলাম, রে 
হুরৃততি! তুমি পুর্ববতন দেবর্ষিগণের বাঁক্যে অনাদর করত 
তাহাদের অবমাননা, বিশুদ্ধ কার্যকলাপ দূষিত ও ব্রহ্মকল্প 
খষিদিগকে বাহন করিয়া, ইতস্তত বিচরণ করিতেছ এবং 
তমোগুণ প্রভাবে আমার মন্তকে পদার্পন করিলে । এই 
তআপরাধে ভুমি পুণ্য ও স্বর্গত্রষ্ট এবং হতপ্রভাব হইলে। 
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এক্ষণে ভয়ঙ্কর অজগরমুর্তি ধারণ পুর্ধবক ধরাঁতলে গমন 
করিয়া, অযুত বগুসর স্বীয় ছুক্কতিদুঃখ সম্ভোগ কর। পরে 
শাপাঁবসানে পুনরায় স্বর্গে আগমন করিবে । সম্প্রতি পাপান্সা 
অধ?পতিত হওয়াতে, ত্রিলোকী নিক্ষণ্টক হইয়াছে । অতএব 
আপনি ন্বর্গরাজ্যে অধিরোহণ পূর্বক ত্রিভুবন শাসন 
করুন। 

তখন যক্ষ, রাঁক্ষদ, গন্ধর্বব, ভূজগ, অপ্নর1, সরি, সাগর, 
ভূধর, দেবত। ও মহর্ষি প্রভৃতি সকলে পরম প্রহ্ৃষ্ট হইয়া, 
ইন্দ্রের সমীপে গমন পুর্ববক কহিলেন, ভাগ্যক্রমে দুরাঁত্া। . 
নহুষ অগস্ত্যের প্রভাবে স্ব্গচ্যুত ও সর্প যোনি প্রাপ্ত হইয়া, 
ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে; এক্ষণে আপনি পরম সুখে নিঃ 
সপত্ব দেবরাজ্য সম্তোগ করুন। 

০০৭ 

অষ্টাদশ অধ্যাত্র। 

তখন বৃত্রাসুরনিহস্তা ইন্দ্র গজরাজ এরাবতে আরোহণ 
পুর্ববক অগ্রি, বৃহস্পতি, যম,বরুণ ও কুবের প্রভৃতি দেবগণের 
সহিত পুনরার ভ্রিলোকমধ্যে আগমন করিলেন। গন্ধর্বব ও 
অপ্নরোগণ তাহার স্তব করিতে আরম্ত করিল। অনন্তর 
তিনি শচীনমভিব্যাহারে প্রীতি পুর্ববক প্রজাপালনে প্রবৃত্ত 
হইলে, মহ্র্ধি অঙ্গিরা সমাগত হইয়া, অথর্বববেদনির্দদিষট 
মন্ত্রপাঠ মহকারে তাহার পুজা করিলেন। তখন দেবরাঁজ 
প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহারে বরপ্রদান করিলেন, হে ত্রহ্গন্! তুমি 
অথ্ববাঙ্গিরস নামে অথব্বববেদে বিখ্যাত এব সর্বত্র, যক্ঞ্র 
ভাগ প্রাপ্ত হইবে। অনন্তর তিনি যথাবিধি অর্চন! পূর্বক 
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অঙ্গিরারে বিদাঁয় করিলে, দেবগণ খধিদিগের পুঁজাসমা ধা- 
নান্তে সানন্দ হৃদয়ে প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

হে যুধিষ্ঠির! দেবরাজ এই রূপে সস্ত্রীক দুঃখ ভোগ 
করিয়া, শত্রনিধনবাঁসনায় অন্তাতবাঁস করিয়াছিলেন । অত- 
এব ভুমি মহানুভব সোদরগণ ও মনস্ষিনী ভার্য্যার সহিত 
ক্লেশভোগে অরণ্যবাম করিয়াছিলে বলিয়া ছুঃখ বোধ 
করিবে না। তুমি বৃত্রনিহন্তা ইন্দ্রের ন্যায় শত্রু বিনাশ 
পূর্ববক পুনরায় স্বীয় আধিপত্য লাভ করিবে, সন্দেহ নাই। 
্রহ্মবিদূষক নহুষ যেরূপ অগস্ত্যশাপে স্বর্গচ্যত হইয়াছে, 
তন্রপ কণ প্রভৃতি তোমার শক্রগণ সত্বরই বিনাশ প্রাপ্ত 
হইবে। তখন ভ্রাতগণ ও পত্বীর সহিত অখণ্ড মেদিশী- 
মগলের একাধিপতিপদে অধিরোহণ করিবে । 

হে ধর্মননন্দন ! দৈন্যসকল সমবেত হইলে, বিজয়েচ্ছ, 
রাজ। শক্রবিজয় উপাখ্যান শ্রবণ করিবেন। এই জন্যই 
তোমার নিকট এই বৃত্তান্ত বর্ণিত হইল । ইহ! শ্রবণ করিলে 
জয় ও সম্বদ্ধি লাভ হয়। হে ধশ্মরাজ! হুধ্যোধনের পাপে 
ভীমার্জনের প্রভাবে ক্ষত্রিয়কুল অচিরা নির্মল হইবে, 
সন্দেহ নাই। নিয়মানুসারে এই উপাখ্যান পাঠ করিলে, 
মনুষ্যের শত্রভয় ও আপদ বিদ্ুরিত এবং রূপ, দীর্বায়ু, স্ুখ- 
স্বচ্ছন্দ, স্বর্গ ও সর্বত্র বিজয় লাভ হইয়। থাকে । কুত্রাপি 
পরাভব হয় না। 

শল্য এই রূপে আশ্বাস প্রদান করিলে, যুধিষ্ঠির তাহার 
অর্চন! পুর্ববক কহিলেন, হে মহাত্ন্! আপনারে অবশ্যই 
কর্ণের সারথি হইতে হইবে । আপনি দেই সময়ে কর্ণের 
তেজঃ হরণ ও অর্জ্বনকে রক্ষা করিবেন। 

শল্য কহিলেন, আমি তোমার বাক্য রক্ষা করিব, সন্দেহ 
নাই। আর সাধ্যপত্তবে অন্যান্য কর্তব্য কার্য্যের শনুষ্ঠানেও 
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গরাজ,খ হইব না! এই বলিয়া তিনি পাুবগণের আমন্ত্রণ 
নম্তর দুর্য্যোধননমীপে গমন করিলেন । 

উনবি”শ অধ্যায়? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! অনন্তর সাঁত্বতবীর 
সাঁত্যকি নানাদেশসমাগত বীরপুরুষগণের পরিঘ, যষ্টি,পাশ, 
যুদগর, তোমর, শুল, ভিন্দিপাল, পরশু, তলবার, খড়গ ও 
ধনুর্ববাণ প্রভৃতি তৈলমার্জিজিত প্রহরণপ্রভায় সমুদ্তাসিত 
চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহারে যুধিঠিরসমীপে আগমন করি- 
লেন। তদীয় সৈন্যমণ্ডলী নুমার্জিত অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করাতে 
বিদ্যুদ্বলয়বিদ্যোতিত বারিদবিতানের ন্যায় পরম শোভ। 
ধারণ করিয়াছিল। সেই এক অক্ষৌহিণী সেন! যুধিঠিরের 
ক্কন্ধাবারে প্রবেশ পুর্ববক সাগরপতিত নদীর ন্যায় অন্তহিত 
হইল। অনন্তর চীনদেশাধিপতি ধুষ্টকেতু ও মগধদেশাধি- 
পতি জরাসন্ধতনয় জয়ৎুসেন প্রত্যেকে এক এক অক্ষৌহিণী 
সেন] সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইলে,মহা'রথ পাণ্য সাগ- 
রাস্তবাসী অনংখ্য সৈন্যে পরিবেষ্তিত হুইয়া)যুধিঠিরের সমীপে 
উপস্থিত হইলেন । তখন ধর্ম্মরাঁজের স্কন্ধাবার অসংখ্য 
সেনা সমাগমে অনির্ববচনীয় শোভ।1 ধারণ করিল। তদনস্তর 
মহারাজ দ্রুপদ স্বীয় যহারথ পুব্রগণ ও বিবিধদেশবাঁপী বীর- 
পুরুষগণ এবং ম্হাঁবল বিরাট পর্ববতীয় রাজগণ মমভিব্যাহারে 
তথায় সমাগত হইলেন। এই রূপে বিবিধজনপদসমাগত 
নরপতিগণ কৌরবদিগের সহিত সংগ্রামবাসনায় স্ব স্ব বহু- 
সংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে আগমন করিলে, ঘুধিষ্ঠিরের 



৪৮ মহাভারত ! 

সপ্ত অক্ষৌহিণীসেন! সংগৃহীত হইল দেখিয়া, পাঁগুবগণ অপ- 
ধ্যাপ্ত আনন্দ লাভ করিলেন। 

এদিকে মহাঁবল ভগদত্ত অক্ষৌহিণীসেনা সমভিব্যাহারে 
ছুর্ষ্যোধনসমীপে গমন করিয়! তাহার নিরতিশয় সন্তোষো- 
₹ুপাদন করিলেন । স্ুবর্ণভূষিত বহুসংখ্যক চীন ও কিরাতগণ 
তাহার সহিত আগমন করিল । তাহার সৈন্যমণ্ডলী কর্ণিকাঁর- 
বনের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। অনস্তর মহারথ ভূরি- 
শ্রবা ও শল্য ; ভোজ, অন্ধক ও কুকুরগণ বেষ্তিত হার্দিক্য ও 
রুতবম? স্ব স্ব অক্ষৌহিণী সেনা সমভিব্যাহারে আগমন 
করিলে, ছুর্ধ্যোধনের সৈন্যমগ্ডলী সেই সমস্ত বনমালা- 
বিভূষিত বীর পুরুষে পরিব্যাপ্ত হইয়া, মত্ত মাতঙ্গযৃখ 
সমাকীর্ণ অরণ্যের ন্যার পরম শোত। বিস্তার করিল। 
অনস্তর জয়দ্রথপ্রযুখ সিন্কুসৌবীরদেশীয় মহীপালগণ 
বাযুবেগবিকম্পিত বনুদ্ধপ বারিদবৃন্দের ন্যায় এক আক্ষৌ- 
হিণী সেনা; কাম্বোক্তরাজ স্ুদক্ষিণ এক অক্ষৌহিণী 
শক ও যবন সৈন্য, মাহক্ষতীপতি মহাবল নীল প্রবল 
পরাক্রীস্ত দক্ষিণাঁপথনিবাঁপী সেনাসমূহ, অবস্তীদেশীয় 
ভূপালযুগল অক্ষৌহিণীদ্বয় এবং কেকয়দেশনিবাসী পঞ্চ 
সহোদর এক অক্ষৌহিণী সেনা লইয়া, কুরুরাঁজনমীপে 
আগমন করিলেন। তখন পাঁগুবগণের মহিত সংগ্রামাভিলাধী 
স্র্যযোধনের সৈন্যমগুলী একাদশ অক্ষৌহিণী সংখ্যায় 
উপনীত হইল । 

এই রূপে বহুলধ্বজপতাকাসমন্বিত সৈন্যগণ সমবেত 

হইলে, হস্তিন! স্থানশুন্য প্রায় হইল। তখন তাঁহারা তথ! 
হইতে অহিচ্ছত্র, কালকুট, গঙ্গাকুল, বাটধাঁন, বাঁরুণ, মরু- 
ভূমি, রোহিতকারণ্য, কুরুজাঙ্গল, পঞ্চনদ ও যাযুন পর্বত 
প্রভৃতি ধনধান্যবহুল সুবিস্তৃত প্রদেশে গমন পুর্ববক 
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বাদ করিতে লাগিল । দ্রপদরাঁজের পুরোহিত সেই অসংখ্য 
কুরুসৈন্য সন্দর্শন পূর্বক বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। 

সেনোদ্যোগপর্রব সমাপ্ত । 

১০222 

সঞ্্য়যান পর্বাধণয়। 

বিহশতিতম অধ্যায়। 

বেশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! এ দিকে পাঞ্চাল- 

রাজের পুরোহিত কৌরবগণ সমীপে উপনীত হইলে, ধৃত- 
রাষ্ট্র, ভাক্স ও বিছ্ুর তাহার যখোচিত সমাদর করিলেন। 
তখন তিনি সমস্ত কুশলবার্তী বিজ্ঞাপন ও অনাময় জিজ্ঞাস! 
করিয়া, পরে সমুদর সেনানায়ক সমক্ষে কহিতে লাগিলেন, 

হে মহান্ুভবগণ ! আপনারা সমস্ত সনাতন রাজধর্ম্মের 

বিষয় অবগত আছেন, সন্দেহ নই ; কিন্তু প্রসঙ্গবশত? আমি 
কিছু বলিতেছি, শ্রবণ করুন । হে কৌরবগণ। ধ্তরাস্ট্রী এবং 
পাণ্ডু উভয়ে এক জনের সন্তান; স্ুতরাৎ পৈতৃক ধনে 
তাঁহাদের উভয়েরই সমান অধিকার ; এ অবস্থায় ধার্তরা ভ্রগণ 
পৈতৃক ধনে অধিকারী হইলেন আর পাগুবগণ তাহাতে 
বঞ্চিত রহিলেন, ইহার কারণ কি? 

আপনারা অবগত আছেন, পুর্ব্বে রাজ। ধৃতরাষ্ট্র পৈতৃক 
ধন গোপন করিয়া, পাগুবগণকে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। 
এবং তাহার পুত্রেরা পাগুবগণের প্রাণসংহারার্থ প্রাণপণে 
বত্ব করিয়াছিল; কিন্তু কোঁন রূপেই কৃতকার্য হইতে পারে 
নাই। ধার্তরাষ্ট্রগণ শকুনির সাহায্যে ছল দ্বার৷ তাহাদের 

(৭) 
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বর্দত রাজ্য আত্মসাৎ করিয়াছেন। সভামধ্যে তাহাদিগকে 
ও তাহাঁদিগের সহধর্ষিণী দ্রুপদাত্মজাকে নিগৃহীত ও ত্রয়ো- 
দশ বর্ষ মহাঁরণ্যে নির্বাসিত করিয়াছেন এবং তাহারা অরণ্য 
বাসে যে সমস্ত ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন ও বিরাটভবনে 
গর্ভগত জীবের ন্যাঁয় যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন তাহ! 
আপনার! বিশেষ রূপে অবগত আছেন, তথাপি সেই নর- 
পুঙ্গবগণ ধার্তরাষ্ট্রক্ৃত সমুদয় অপরাধ বিন্মত হুইয়! সন্ধি 
স্থাপনে একান্ত অভিলাধী হইয়াছেন। 

এই সমস্ত সুহ্ৃদ্গণ উভয় পক্ষেরই ব্যবহার অবগত 
হইলেন। এক্ষণে আপনারা দুর্য্যোধনকে সান্তনা করুন। 
মহাবীর পাগডবগণ কৌরবগণের সহিত বিরোধ করিতে 
কখন ইচ্ছ্,ক নহেন; অবিরোধে রাজ্য লাত করিতে পারেন 

ইহাই তাহাদের নিতান্ত অভিলাষ। কিন্তু ছুর্ধেনধনের প্রকৃতি 
সেরূপ নহে, তিনি বিগ্রহবিবয়েই অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন । তিনি কি নিমিত্ত সমর বাঁসনা করিতেছেন, 
বলিতে পারি ন। | সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনা ধর্দ্মরাজের সহিত 
মিলিত হইয়াছে এবং তাহার! কৌরবগণের সহিত সমর- 
বাসনায় অনুক্ষণ তাহার অনুমতি প্রতীক্ষা করিতেছে; 
সাত্যকি,ভীমসেন,নকুল ও সহদেব ইহীবা সহত্র অক্ষৌহিণীর 
সমকক্ষ; মহাবাহ্ ধনগ্জয়ও আপনাদিগের এই একাদশ 

অক্ষৌহিণী অপেক্ষা নুন নহেন৭ যেরূপ কিরীটী এই সমস্ত 
সৈন্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মহাত্মা বাস্ুদেবও তদনুদ্ধপ। অত- 
এব সৈন্যের বহুলতা?, সব্যসাচীর পরাক্রম ও বান্ুদেবের 
বুদ্ধিমতা। বিবেচনা করিয়। আর কোন্ ব্যক্তি সংগ্রামে অগ্র- 
সর হইতে পারে? হে ভূপালগণ ! আপনারা বিরোধবাসন। 
পরিত্যাগ পূর্বক ধন্ম ও প্রতিজ্ঞানুসারে পাওবগণের দাতব্য 
বিষয় প্রদান করুন; উপযুক্ত সময় অতিক্রম করিবেন ন| | 



উদ্ক্যোগপর্ন। "৫১ 

একবি”শ অধ্যায় ? 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, হে রাজন, ! ধীমান ভীক্ম পুরোহিত 
মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়], তাহার যথাযোগ্য সম্ভাষণ 
করত কহিলেন, হে ভগবন্ ! ভাগ্যবলে পাগুবের! দাঁমো- 
দরের সহিত কুশলে আছেন, ভাগ্যবলেই তাহারা সহায়- 
বান্ হইয়া! ধর্মে অনুরক্ত হইয়। রহিয়াছেন, ভাগ্যবলেই 
তাহারা বান্ধবগণের সহিত যুদ্ধ নাকরিয়। সন্ধি করণে 
অভিলাষী হইয়াছেন । হে ব্রন্ধন ! আপনি যাহা! কহিলেন, 
সমুদয়ই সত্য সন্দেহ নাই ;কিন্ত ব্রহ্মতেজঃপ্রভাবে আপনার 
বাক্য অতিশয় কঠোর বোধ হইতেছে পাগুবগণ অরণ্যে বনু- 
তর ক্লেশ সহ্য করিয়1, এক্ষণে ধর্ানুনারে পৈতৃক ধনের উত্ত- 
রাধ্রিকাঁরী হইয়াছেন । মহা'রথ কিরীটাও অসাধারণ যুদ্ধবিদ্যা- 
বিশারদ । সংগ্রামে ধনগ্জয়কে পরাজিত করিতে পারে এমন 
কেহই নাই। অন্যান্য ধনুর্দারীর কথা দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ 
দেবরাঁজও তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ নহেন। ভীক্গ 
এইরূপ কহিতেছেন, এমন সময় কর্ণ ধৃষ্টতা প্রকাশ পৃর্ব্বক 
তদীয় বাঁক্যে অনাদর প্রকাশ করত ছুর্ব্যোধনের মুখাবলো- 
কন করিয়। ব্রাহ্গণকে কহিতে লাগিল, হে ব্রহ্মন্! পুর্বে 
শকুনি রাজা কুর্্যোধনের বাক্যানুসাঁরে দ্যুতক্রীড়া করিয়া, 
যুধিঠিরকে পরাজয় করেন। তদনুসারে রাঁজা ফুধিষ্ঠিরও বনে 
গমন করিয়াছিলেন; ত্রিলোক মধ্যে একথা কাহারও অবি- 
দিত নাই। সুতরাং আমর এ বিষয় আর বারম্বার উল্লেখ 
'করিব না । তিনি এক্ষণে সেই নিয়ম প্রতিপালন না করিয়া, 
যণ্স্য ও পাঞ্চালগণের সাহায্য গ্রহণ করত ঘুর্খের ন্যায় 



মিঃ মহাভারত ॥ 

পৈতৃক রাঁজ্যের অভিলাষ করিতেছেন । রাঁজা ছুর্য্যোধন 
ধর্দ্দীনুসারে শক্রকেও সমস্ত রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, 

কিন্তু ভয় প্রদর্শন করিলে, একপদ ভূমিও প্রদান করিতে 

পারেন না। অতএব যদি ত্ীহারা পৈতৃক রাজ্য অভিলাষ 
করেন, তাহা] হইলে অরণ্যবাস আশ্রয় করত প্রতিজ্ঞ প্রতি- 
পালন করুন। পরে ছুর্য্যোধনের অঙ্কে নির্ভয়ে বাস করিবেন! 
মুর্খতা নিবন্ধন অধর্ম্বুদ্ধি পরিত্যাগ পুর্ববক এইরূপ ধর্ম্মানুগত 
ব্যবহার করুন। আর যদি তীহার৷ ধর্পথ পরিহার পূর্বক 
নিতান্তই যুদ্ধের অভিলাষ করেন; তাহা হইলে, রণস্থলে 
কৌরবগণের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আমার বাক্য স্মরণ 

পুর্বক অনুতাপ করিতে হইবে, সন্দেহ নাই। 
ভীক্ম কহিলেন, হে রাধেয় ! তুমি বাঁক্যে সাতিশয় গর্বব 

প্রকাঁশ করিতেছ বটে, কিন্তু পার্থ ঘুদ্ধে যে একাকী ছয় রথীকে 
পরাজয় করিয়াছিলেন, তাহা তোমার স্মরণ করা কর্তব্য | 
ব্রাহ্গণ যাহা! কহিলেন,আঁমরা ঘদি তাহ! না করি,তাহ! হইলে 

নিশ্চয় আমাদিগকে সমরাঙ্গনে পাঁংশুজাল ভক্ষণ করিতে 
হইবে। 

অনস্তর রাজা ধুতরা ভীক্ষবাঁক্যে অনুমোদন ও তাহাকে 

প্রসন্ন করত কর্ণকে ভণ্সন1 করিয়া কহিলেন, হে কর্ণ! শাস্ত- 
নুনন্দন ভীক্ম যাহা বলিলেন, তাহা! আমাদিগের ও. পাগুব- 
গণের হিতকর ও সমস্ত জগতের পরম শ্রেয়স্কর বিবেচন! 
করিয়া! আমি পাগুবগণসমীপে সঞ্জয়কে প্রেরণ করিব | তিনি 
অদ্যই গাঁওবগণ সমীপে গমন করুন ।তদনম্তর রাজ। ধৃতরাষ্ট্ 
সেই ব্রাহ্গণের সকার করিয়া, পাণ্ডবগণ সমীপে প্রেরণ 
করিলেন এবং সভামধ্যে সঞ্জয়কে আহ্ব!ন করত কহিতে 

লাগিলেন 



উদ্যোগপর্থ। ॥ ৫৩ 

দ্বাবি"শতিতম অধ্যায় । 

হে সঞ্ভীয় ! শুনিয়াছি, পাও্বগণ বিরাটরাজ্যে উপস্থি 
হইয়াছেন, এবং ভাঁগ্যক্রমে তুমিও উপযুক্ত সময়ে এখানে 
আগমন করিয়াছ ; অতএব এক্ষণে অবিলম্বে বিরাটরাজ- 

ধানীতে গমন পুর্ববক পাগুবগণের অনুসন্ধান করিয়া, অজাত- 
শত্রু রাজা ঘুবিষ্ঠিরকে অর্চনা করত সকলকে আমাদের কুশল- 
বার্তা কহিবে এবং বলিবে, হে বনগণ ! তোমর। অরণ্য- 

বাসর্রেশপরম্পরা সহ্য করিয়া, কুশলে আগমন করিয়াহ ত ? 

দেখ, পাঁগুবেরা পরোপকারী, অকপট ও সাধু; আমি কখন 
তাহাদিগের মিথ্যা ব্যবহার দষ্তি করি নাই। তাহার! স্বীয় 
বীর্ধ্যবলে উপাজ্ঞিত সমস্ত সম্পত্তি আমাকে প্রদান করিয়া- 
ছেন। আমি নিয়ত অন্বেষণ করিয়াও পৃথাপুত্রগণের কোন- 
প্রকার দোষ দর্শন করি নাই । অতএব আমি কোন রূপেই 
তাহাদিগের নিন্দা করিতে পারি না। তাহারা ধর্থার্থের 
উদ্দেশে সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কামপরতন্্র 

হুইয়। সুখ বা অন্য কোনপ্রকাঁর প্রিয় কার্য্যের অনুষ্ঠান 
করেন না । তাহারা ধৈর্য ও শ্রজ্বাবলে শীত, গ্রীন্ম, ক্ষুধা, 
ভূষণ, নিদ্রা, তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ধ এব প্রমাদ এই সকলকে 

পরাজয় করিয়1, কেবল ধন্্ন সঞ্চয় গ্রতি যত্বু প্রকাশ করিতে- 

ছেন। তাহার উপযুক্ত অবসরে মিত্রগণকে ধনদাঁন করিতে 
কদাচ ত্রুটি করেন না। তাহারা যে যেরূপ সম্মানাহ্ তাহার 
সেইরূপ সম্মান রক্ষ! ও তাহাকে তদনুরূপ অর্থ প্রদান্ন 
করিয়। থাকেন। 

পাঁপমতি ছুর্ববদদ্ধি দুর্য্যোধন ও নীচাশয় কর্ণ ব্যতীত 



রি মহ।ভারত | 

অন্য কোন ব্যক্তিই সেই মহাত্সা পাঁগবগণের দ্বেষ করে না । 
কেবল ইহাঁরাই সেই মহাত্মাগণের ক্রোধ বর্ধন করিয়াছে। 
ছুর্য্যোধনের বীর্যামাত্র সার । সে সাঁতিশয় স্ুখাভিলাষী ও 
বাঁলক ; কেবল স্বীশ্ন অবিম্ষ্যকারিত! দোষেই পাণুবগণের 
২শ হরণ করা অনায়াসসাধ্য মনে করিতেছে । অর্জন, 

কেশব, বুকোদর, সাত্যকি, নকুল, সহদেব এবং স্যঞ্জীয়গণ যে 

ভাজাতশক্র যুধিষ্ঠিরের অনুগামী, যুদ্ধের পুর্ধেই তাহাকে 
উপধুক্ত অংশ প্রদান করা কর্তব্য ॥ একাকী গাণ্ডীবকোদণগু- 
ধারী সব্যসাচীই এই মেদিনীমণ্ল পরিচালিত করিতে 
পারে! এবং সমরে ভ্রিলোকেশ্বর অদ্বিতীয় জয়শীল মহাত্বা 
বাঁস্ুদেবের সম্মুখীন হইতে পারে এমনও কেহই নাই! যিনি 
পতঙ্গকুলের ন্যায় শীঘ্রগামী, গন্ভীরনিস্বনবিশিষ্ট শরসমুহ 
বর্ষণ করেন, যিনি এক রথে সমন্ত উত্তর দিক্ ও উত্তর কুরুগ- 
ণকে পরাজিত করিয়া, তাঁহাদিগের সম্পন্তি সকল অপহরণ 

করিয়াছিলেন ; যিনি দ্রাবিড়দেশীয় লোকদিগকে পরাজিত 
করত স্বীয় সেনাঁদলের অন্তর্গত করিয়াছিলেন ও খাও্ব- 

প্রস্থে পুরন্দরপ্রমুখ দেবগণকে পরাভূত করিয়া, হুতশনের 
তৃপ্তিাধন করত পাগুবগণের যশোবদ্ধন করিয়াছিলেন ; 

কোন্ ব্যক্তি তাহার সম্মুখে অন্ত্রধীরণ করিতে সমর্থ হয় ? 
এক্ষণে ভীমের সদৃশ গদাযোদ্ধা ও গজারেহৌ আর 

দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। রথারোহণেও ভীম অর্জুন অপেক্ষা 
কোন অংশেই ন্যুন নহেন; এবং বাহুবলে দশসহত্র মত্ত- 
হস্তীর সদৃশ। অতএব তাঁদৃশ মহাঁবল পরাক্রান্ত ক্রোধপরায়ণ 
সুশিক্ষিত তেজস্বী পুরুষের সহিত সমরানল প্রজ্বলিত করিলে, 
আমাদের পক্ষীয় সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই। 
মনুষ্যের কথ! দূরে থাকুক, সাক্ষাৎ দেবরাজও তাহাকে পরা- 
জয় করিতে সমর্থ হন না। যেমন শ্যেনযুগল অন্য পক্ষী- 



উদ্যোগ পর্ব । ৫৫ 

দিগকে নিপীড়িত করে, মেইরূপ অর্জুন কর্তৃক সুশিক্ষিত 
সদাশয় মহাঁবল লঘুহস্ত মাড্রীতনয়েরা অনায়াসে অরাতিকুল 
ক্ষয় করিতে পারেন। যদিও আমাদিগের দল সর্ববাংশে পুর্ণ 
হইয়াছে বটে, কিন্তু পাওবগণের সহিত্ত তুলন| করিলে, অতি 
অকিঞ্চিৎ্কর বলিয়া! বোধ হয়। পাওবেরাও বহুল সৈন্য 
গ্রহ করিয়াছেন। দেখ, অমিততেজ। পাঞ্চালরাজনন্দন 

ধুন্টছ্যন্ন তীাহাদিগের মধ্যে বর্তমান রহিয়াছেন। শুনিয়াছি 
তিনি ভূত্যামাত্যের সহিত সংগ্রাম করত পাগুবগণের উপ- 

কার সাধন করিবেন। বিশেষতঃ অসীম প্রভাবশালী বৃঞ্িসিংছ 
কৃষ্ণ ধাহার সৈন্যের অগ্রণী হইয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি সেই 
অজাতশক্র যুধিঠিরের পরা ক্রম সহ্য করিতে পারে £ 

পাণবগণ মৎ্স্যরাজের আবাসে বাদ করাতে তিনি 
তাহাঁদিগের নিকট বিশেষ উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ; 
এই নিমিত্ত তাহারা পিতাপুত্রে যুধিষ্ঠিরকে সাঁতিশয় 
ভক্তি করিয়া! খাঁকেন ; স্ুতরাৎ কাধ্যকালে তাহার। পাগুব- 
গণের প্রয়োজনসাধনার্থ বিশেষ যত্ব করিবেন, সন্দেহ 

নাই। মহাঁবল কৈকেয়গণ পঞ্চভ্রাতা পুর্বেব আমাদিগের 
পক্ষে ছিলেন; কিন্তু তাহারা কৈকেয়দেশ হইতে বহিষ্কত 

হইয়া! অবধি যুদ্ধ দ্বারা রাজ্যলাভকাঁমপর পাগুবগণের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাভিন্ন পৃথিবীস্থ যাবতীয় প্রধান 
প্রধান ভূপালগণ পাগুবকাধ্যে নিবুক্ত হইয়াছেন। তাহার! 
ধর্মরাঁজের প্রতি সাতিশয় ভক্তি করিয়। থাকেন! শুনিয়াছি, 
দেই সকল বীরগণ শুর, মহাবল পরাক্রান্ত এবং মাননীয় ; 
তাহার! প্রীতি সহকারে তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 
পর্বত ও হুর্গবাসী, সমাঁজস্থ ও সগ্কুলজাত বৃদ্ধ যোধগণ 
এবং নানাবিধ আয়ুধধারী, বীব্যশালী ব্রেচ্ছগণ সমাগত 
হইয়া, পাণুবকার্ষেয নিঘুক্ত ছইয়াছে। লমরে দেবরাজ সদৃশ 
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অপ্রতিমবীর্ধ্শালী মহাত্মা পাগ্যরাজও সমরদক্ষ বহুতর 
বীরগণের সহিত মিলিত হইয়1, পাগুবকাধ্ধ্যার্থে সমাগত 
হইয়াছেন। শুনিতে পাই, যিনি দ্রোণ, অর্জুন, বাসুদেব, 
কৃপাচার্য্য ও ভীম্মের নিকট হইতে অন্ত্ররশিক্ষা করিয়া 

ছেন, লোকে ধাঁহাকে বান্দেবের তনয় প্ররন্থযুন্ষের তুল্য 
বলিয়া বর্ণন করেন, মেই মহাবীর সাত্কি পাগুবগণের 
অভীষ্উসিদ্ধির নিমিত যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন। চেদি 
ও করূষক ভূপাঁলগণ সমবেত হুইয়! পাগুবগণকে আশ্রয় করি- 
য়াছেন। ইহার! পুর্বেব যখন রাজদুয় যজ্ঞে সমাগত হইয়া- 
ছিলেন। তখন তীহাদিগের মধ্যে চেদিরাঁজকে সূর্য্যের 
ন্যায় উত্তাপপ্রদ ও শোভাসম্পন্ন অবলোকন এবং পুথিবী 
মধ্যে ধলুর্ধরগণের অগ্রগণ্য ও সমরে হছুদ্ধর্ষ বিবেচনা করিয়। 

কুষ্ণ ক্ষত্রিয়গণের উৎসাহ ভঙ্গ করত তীাহাঁকে ধর্ষিত করিয়া- 
ছিলেন । এবং করূধরাঁজ প্রভৃতি ভূপতিথণ যে শিশুপালের 

সম্মান বর্ধন করিয়াছিলেন, তাহারা শার্দল সদৃশ কৃষ্ণকে 
রথারূড অবলোকন করত চেদিরাজকে পরিত্যাগ করিয়া,ক্ষুত্র 

মগের ন্যায় পলায়ন করিলে»তিনি অনায়াসে নেই শিশুপালের 
প্রাণ সংহার পৃর্বক পাগুবগণের যশ ও মান বর্ধন করিলেন। 

এক্ষণে সেই বান্ুদেব পাগুবগণের রক্ষা বিধান করিতে- 
ছেন। অতএব জয়াভিলাধী কোন্ শত্রু দ্বৈরথ যুদ্ধে তাহার 
সম্মখীন হইবে। হে সঞ্জয়! কৃষ্ণ পাগুবগণের নিমিত্ত যেরূপ 
পরাক্রম প্রকাশ করেন, তাহা মামি অবগত আছি; নিরন্তর 
তাহার কাধ্য ম্মরণ করিয়া অমি শান্তিলাভে সমর্থ হই- 

তেছি না। কৃষ্ণ যাহাদিগের অগ্রণী হন, কোন ব্যক্তিই 
তাহাদের প্রভাব সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। হে সগ্য়! কু 
ও অর্জন এক রথে সমবেত হুইবেন শ্রবণ করিয়া আমার 
হুদয় কম্পিত হইতেছে। মুড্রমতি দুর্যযোধন তাহাদিগের 
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সহিত যদি সহগ্রামে প্রত না হর, তাহা হইলেই শ্রেয়) 
নচেশ দৈত্যদলনকারী মহেন্দ্রের ন্যায় তাহারা সমস্ত 
কৌরবগণকে ক্ষঘ্ন করিবেন, সন্দেহ নাই । হে সঞ্জয়! আমি 
অজ্ভুনকে পুরন্দর ও বৃঞ্জিবংশীবতৎস কুঝ্ণকে বিষু বলিয়া 

জ্ঞান করিয়া! থাকি । ধার্তিকপ্রবর বলবান্ মনম্বী অজাত- 
শত্রু কুন্তীনন্দন যুধিট্টির দুর্য্যোধন কর্তৃক প্রবঞ্চিত হইয়া 
ছেন। ভিনি আমদের প্রতি রুট হইলে, অনায়াসে অন্মহু- 
পক্সীর সৈন্য সমস্ত দগ্ধ করিতে পারেন । 

হে সুত্পুত্র! আমি রোবাবিক্ট রাজা যুধিঠির হইতে 
ঘাদৃশ ভীত হইয়া থাকি) বান্ুদেব, ভীম, অঙ্জভন, নকুল ব! 
সহদেব হইতে তভাদৃশ ভীত হইতেছি না। ঘুধিঠির মহাতপ! 
ও ব্রহ্মসধ্যসম্পন, সুতরাং তাহার মানসিক সঙ্কল্প সকল অব- 
শঠই সিদ্ধ হইয়। থক হেসগ্তর! আামি তাহার ক্রোধের 

সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ধিবেচনা করিয়া অদ্য সাতিশয় ভীত হুই- 
তেছি। তুমি রথে আরোহণ পুর্ববক শীঘ্র পাঞ্চালরাঁজের 
পেনানিবেশে গমন করিয়া, প্রীতিপ্রসন্ন বাক্যে পুনঃ পুনঃ 
বুধিঠিরের কুশল জিন্বাসা করিবে । এবং মহাবীধ্যশালী 
জনার্দন সমাপে মন পুর্ববক তাহাকে অনাময় জিন্তাসা 

করত কহিবে, রাজ। ধুতরা পাগুবগণের সহিত শান্তি 
বিধানে অভিলাষী হইয়াছেন । কৃষ্ণ পাওবগণের আত্মার সদৃশ 
প্রিয়পাত্র এবং নতত তাহাদিগের হিতকর কাধ্যে নিবুক্ত 

রহিয্াছেন । অতএব কুত্তীপুত্র ধন্মরাজ কদাচ উহার বাক্যের 
অন্যথাচরণ করিবেন না। পরে অন্যান্য পাগুব,শ্যপ্য়, বিরাট 
ও দ্রেপদেয়দিগকে কহিবে, রাঁজ। ধুতরাষ্টী আপনাদিগের 
কুশল গিজ্াসা কবিয়াছেন। পশ্চা তৎ্কালোচিত মে 

সকল বাক্য হিতকর বলিয়া বিবেচনা করিবে ও যাহাতে ,সম- 
রানল প্রজ্বলিত না হয়, রাজগণসমীপে তাহাই কহিবে। 

(৮) 
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ত্রয়ে।বি”শতিতম অধ্যায় 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সগ্তয় রাজ! ধুতরাষ্রের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া অমিততেজা পাগুবগণের দর্শনার্থ বিরাটনগরাভি- 
মুখে যাত্রা! করিলেন! তথায় উপনীত হইয়া ধর্্মরাজসমীপে 
গমন পূর্বক তাহার যথাবিধি অভিবাদন ও সম্ভীষণ করি- 
লেন। 

তখন সুততপুত্র সঞ্জয় প্রীতি গ্রফুল চিন্তে যুধিষ্ঠিরকে কহি- 
লেন, হে রাজন! আমি ভাগ্যবলে আপনাকে লহায়বান্, 

সুস্থকায় ও মহেন্দ্র সদৃশ অবলে।কন করিলাম। মনীবী বুদ্ধ 
রাজ ধ্ুতরাষ্ট্র আমার দ্বারা আপনাকে অন।ময় জিজ্ঞাস 
করিয়াছেন। হে ভাবত! পাণ্বশ্রেঠ ভীমনেন, ধনগুয়, 
মাদ্রীতনয় নকুল ৪ সহদেব ইহীরা সকলে কুশলে অঃছেন 
ত? আপনি নিয়ত যাহার শ্রিরকামন! করিয়া থাকেন, দেই 

মনন্থিনী সত্যব্রত। বীরপুত্রী রাজতনর। দ্রৌপদী ও কুশলে 
আছেন ত£? 

যুধিন্তির কহিলেন, হে গব্পণনন্দন! তুমি সুখে আঁগ- 
মন করিয়াছ ত+? তোমাকে দর্শন করির। আমর! পরম 

প্রীতি লাভ করিলাম। হে বিদ্বন! তোমার অনাময় প্রশ্ন 
স্বীকার পুর্ববক কহিতেছি, আমর পুত্র কলত্রাদির সহিত 
সকলে কুশলে আছি। হে সপ্তায়! বনুকালের পর অদ্য 
কুরুবৃদ্ধ মহারাজের কুশলবার্ত। শ্রবণ ও তোমাকে দর্শন 
করিয়া, অনির্ববচনীয় প্রীতির উদয় হওয়াতে, বিবেচন! করি- 
তেছি যেন সাক্ষাৎ নরেক্দ্রকেই দর্শন করিলাম । হে তাত! 
আমাদিগের বৃদ্ধ পিতামহ মনম্বী মহাপ্রাজ্ম সর্ববধর্ম্মোপন 



উন্যোগপর্র | , ৫৯ 

কুরুপ্রধান ভীক্ম কুশলে আছেন ত? আঁমাদিগের প্রতি 
ইহার পুর্বব স্নেহের ব্যতিক্রম হয় নাই ত £ হে সুত! বিচিন্র- 
বীর্ধ্যতনয় মহাত্মা ধৃতরা্্র সপুত্রে কুশলে আছেন ত £ প্রতীপ- 
নন্দন মহারাজ ব!(হক ত কুশলে আছেন? সোমদ্ত, ভূরি- 
শ্রব1, সত্যনন্ধ, শল্য, দ্রোণ, অশ্বপ্থামা এব কৃপাচাধ্য প্রভৃতি 

মহারথগণ ত নির্বিঘে আছেন? হে সপ্ত! পৃথিবী মধ্যে 
যাহারা ধন্ুদ্ধরপ্রধান, তাহা।র। কুরুগণের মঙ্গল বাসনা 

করিতেছেন ত? শীলমম্পন্স মহাধনুর্ধর দর্শনীয় দ্রোণপুত্ 
অশ্বথান! য'হাদিণের নিকট বান করিতেছেন, মেই সমস্ত 
ধনুদ্ধরগণ মম্মান লাভ করিতেছেন ত ? তহারা সকলে 

নিরোগী আছেন ভ £ হে তাত! বৈশ্যাগর্তজত মহাপ্রাজঞ 

যুুত্নু ত কুশলে আছেন £ যন্দবুদ্ধ সুযোধন খাহার 

আজ্ঞান্বকর্তী, দেই অমাভয কর্ণ মন্ত্রলে আছেন ত? হে সৃত! 
ভাঁরতগণের বৃদ্ধা জননী, দাসভীর্্যা, ভগিনী, বধূ, পাঁচিক। 
প্রভৃতি রমণীগণ এবহ পুত্র, দৌহিত্র ও ভাগিনেয় প্রভৃতি 
বালক সকল ত শচ্ছন্দে আছে? ০হ তাত! রাজা ধুত- 
রাষ্ট ত্রা্মণদিগকে পুর্নেবর ন্যায় খাব বুভ্ি প্রদান করিয়া 

থাকেন ত £ দ্বিজাতিগণের প্রতি আমাদিগের যেরূপ বুভি 

নির্ধারিত অ'ছে; ধার্তরাস্রগণ তাহার উচ্ছেদ করেন নাই 
ত? ব্রা্গণদিগের কোনপ্রকাঁর অতিক্রম হইলে, ধৃতরাষ্ 
পুব্রগণের সহিত তাহ! উপেক্ষা করেন না ত? এবং সাক্ষাৎ 
স্বর্গের বত্মর্বরূপ তাহাদের নিয়তবৃত্তির প্রতি অশ্রদ্ধা 
করেন না! ত£? প্রজাগণের শুভাশুভ কন্ম প্রকাঁশার্থ বিধাত। 

ব্রাহ্ষণ রূপ উত্তর জ্যোতিঃপদার্থের স্থষ্টি করিয়াছেন, অত- 
এব মন্দমতি কৌরবগণ যদি তাহাদিগের বৃত্তির বিদ্ব করিয়া 
থাকেন, তাহা! হইলে তাহাদিগকে অবশ্যই বিনষ্ট হইতে 
হইবে। | 



৬০ মহাভারত ৷ 

হে সঞ্জয়! রাঁজ। ধতরাস্র ও তাহার পুত্রগণ অমাত্যবর্গের 
কৃতাকৃত ব্যবহার সকল অবগত হুইয়1 থাকেন ত? সুহৃদ 

রূপধারী শত্র সকল এঁকমত্য অবলম্বন পুর্ববক ভেদ দ্বার! 
জীবিক1 নির্বাহ করিতেছে না ত ? হে তাঁত! সেই কৌর- 

ৰগণ সকলেই পাঁগুবদিগের কোনপ্রকাঁর পাপের কথ! জল্পন। 
করিতেছেন না ত% মহাবীর্ষ্যশালী অশ্বথামা ও কৃপাচার্ষ্য 

ইহ'শরা ত আঁমাদিগের পাপ প্রপঙ্গ করেন না? কৌরবগণ 

সকলে সমবেত হইয়া, পাগুবগণকে রাজ্য ও দান করিতে 
অনুরোধ করিয়া থাকেন ত ? তাঁহারা যোৌধদিগকে সমবেত 

দেখিয়া, সহগ্রামনায়ক ধনগ্য়ের কার্ধ্য এবং জলধরনির্ঘোষ 

সদৃশ গাণ্ডীবধ্বনি স্মরণ করিয়া থাকেন ত £ 
আঁমি মহাবীর অর্জুন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা আর দৃষ্টি- 

গোচর করি নাই। তিনি সুবর্ণপুজ্ঘযুক্ত সুশানিত একযষ্ি 
ুতীক্ষ শর এক কালে নিক্ষেপ করিতে পারেন গদাপাণি 

ভীমসেন মঙ্গারণ্যে মভমাতঙ্গের ন্যায় সযরমধ্ে শন্রগণকে 

ভীত ও কম্পিত করত বিচরণ করিয়া থাকেন, ইহা তাহার! 

স্মরণ করিয়। থাকেন ত? মাদ্রীভনর সহাদেব বাম ও দক্ষিণ 

হস্তে অনবরত শর নিক্ষেপ করিয়া, কলিঙ্গদিগকে পরাজয় 

করিয়াছেন,ইহ! উহার! স্মরণ করিয়া থাকেন ত ? হে সগ্য়! 
পুর্বেব তোমার সাক্ষাতে যিনি শিবি ও ব্রিগর্ভদিগকে. পরাজয় 

করিবার নিমিত্ত গমন এবং সমস্ত পচ দিগ্বিভাগ বশী- 
ভূত করিয্বাছিলেন, তাহারা কি সেই নক্ুলকে স্মরণ করিয়! 
থাকেন? ধার্ভরাস্ত্রগণ ঘে।সযাত্রায় গমন করিরা, ছুর্ঘ 

ক্রণা বশত দ্বৈতবনে যে পরাভূত হইয়াছিল এবং তৎ্কাঁলে 
ভীম ও অর্জন শত্রগণকে পরাজয় করিয়। তাহাদিগকে যে 

মোচন করিয়াছিলেন, ইহা কি উহার শ্মরণ করিরা থাকেন ? 

শামি সেই স্থানে অর্জুনের প্রষ্ঠ রক্ষা করিঘাছিলাম। ভীম- 



উদ্হোগপর্র ৷ ৬১; 

সেন নকুল সহদেবের পৃঠভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন, ইহ! 
কি তাহারা স্মরণ করিয়। থাকেন? যখন আমর! ধুতরাস্ট্র- 
তনয় ছুর্ম্যোধনাকে সর্বতোভাবে যত্ব করিয়াও বশীভূত 
করিতে পারিলাম না, তখন নিগ্তর বোধ হইতেছে, ইহ- 
লোকে সৎ্কন্্ম দ্বারা কাহাকেও বশীভূত কর! যায় ন।। 

চত্'ব”শতিতম অধায়। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাগুবরাজ ! আপনি যে সকল 

কুরু ও কুরুশ্রেতটগণের বিষয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তীহরা সকলেই কুশলে আছেন। সাধু ও অসাধু উভর- 
প্রকার লোকই ছুর্য্যোধনের নিকট অুহ্ৃদূ ভাবে অব- 
স্থিতি করিতেছে । ধার্তরাপ্রগণ রিপুগণকেও দাঁন করিয়! 
থকেন। অতএব তাহারা কি ওকারে ব্রাহ্মণের বৃত্তি লোপ 
করিবেন। আপনারা কৌরখগণের কখন অহিতাচরণ করেন 
নাই; সুতরাং তাহাদিগের প্রতি আপনাদের হিংসাপ্রবৃত্তি 
থাক। নিতান্ত অসম্ভব] আপনারা ম!ধুচরিত্র, অতএব ধার্ত- 
রাষ্রগণ আপনাদিগের দ্বেষ করিলে, অনাধু বলিয়। পরি- 
গাণত হইতে পার়েন। হে অজাতশত্রো! রাজ। 
ধুতরাষ্ট্র যুদ্ধে অনুমোদন করিতেছেন ন1; প্রত্যুত পুত্রগণের 
অনদাঁচরণনিবন্ধন অত্যন্ত তাপিত হইয়াছেন । কারণ মিত্র- 
দ্রোহ যে মহাপাতক অপেক্ষা গুকতর ইহ। ব্রাহ্মণগণের 
নিকট সর্বদাই শ্রবণ করিতেছেন। হে নররাজ ! কৌরবগণ 
যোধনায়ক অজ্ঞুণ, গদাহন্র ভীমসেন, মহারথ নকুল 
ও সহদেষ এবং আপনাকে স্মরণ করত মনে মনে সাতিশয় 



৬২. মহাভারত [ 
অনুতাঁপ করিতেছেন। আপনারা পরম ধর্মপরায়ণ হইয়াঁও 
যখন তাদৃশ ছুঃসহ ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন ভাঁবী ঘটন। 
পুরুষের নিতান্ত ছুক্ঞেয়, তাহার সন্দেহ নাই। বিশেসতঃ, 
অভিপ্রেতসিদ্ধির উদ্দেশে ধন্্ পরিত্যাগ করা ইন্দ্রতুল্য 
পাগুবগণের উচিত নহে। স্তপ্য় ও অন্যান্য রাজগণ 

সকলে সমবেত হইরা, সন্ধিস্থ।'পনে যত্ুশীল হউন। এবং 
আপনার পিতৃব্য রাজ! ধৃতরাস্ গত রজনীতে আমাকে যাহ! 
কহিয়াছেন, আপনার! পুত্র ও অমাত্যের সহিত সমবেত 

হইয়! তাঁহ। শ্রবণ করুন ! 

গঞ্চবি”শতিতম অধ্যায়। 

যুধিঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাগুবগণ, স্যগ্জয়ুগণ, 
বান্থুদেব, যুযুধান এবং বিরাট নকলে এখানে আগমন করি- 
যাছেন, অতএব রাজ! ধুতরা আমাকে কি আদেশ করিয়া- 
ছেন বল। 

সঞ্জয় কহিলেন, আমি কৌনবগণের সম্ুদ্ধি বর্ধনার্থ বুকৌ- 
দর, ধনঞ্জয়। নকুল, সহদেব, বাজ্ডদেব, ঘুযুধান, চেকি- 

তাঁন, দ্রুপদ, ধুষটছ্যুন্ন এবং আপনাকে সম্ভাষণ করিয়। কহি- 
তেছি, সকলে শ্রবণ করুন। রাজ! ধৃতরা্ট্র সন্ধিপক্ষে সত্বর 
হইয়া, আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন । এক্ষণে আপনার! 
তাহাতে অনুমোদন করুন। হে পাগ্ডবগণ! আপনার! 

সুছুতা, সরলত প্রভৃতি বহুবিধ গুণসম্পন্ন, কুলীন, অন্শংস, 
বদান্য, লজ্জাঁপরায়ণ ও সকল কর্ম্মাভিজ্ঞ; অতএব ঈদৃশ 
সত্বশালী হুইয়া, হীন কার্ধ্য কর! আ্াপনার কখনই উপযুক্ত 



উদ্যোগপর্! (৬০ 
নহে। কারণ এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে শুভ্রবস্ত্রসংলম্ন 
অঞ্জনবিন্দুর ন্যায় অপযশ সাঁতিশয় প্রকাঁশমাঁন হইয়া উঠিবে। 
যাহা পাপ ও নরকপসঞ্চয়ের একমাত্র কারণ ও যাহাতে জয় 

পরাজয় উভয়ই সমান, কোন্ বিচক্ষণ ব্যক্তি, তাহাতে হস্ত- 

ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন? ফধাঁহারা নিয়ত জ্ঞাতিগণের 
উপকার সাধন করিয়। থাকেন, তাহারাই ধন্য ; এবং তীহী- 

রাই যথার্থ পুত্র ও ভাহারাই যথার্থ লুহ্ধদ, | কৌরব- 
গণ যদি নিন্দিত জীবন পরিত্যাগ করে, তাহ! হইলে 
তাহাদিগের নিয়তই বৈভব হইবে | হে পাগুবগণ ! 

আপনারা যদি কৌরবগণকে শক্রভাবে নিগ্রহ পুর্ববক 
তাহাদের শান করেন, তাহা হইলে আপনাদিগের 
জীবিতপ্রয়োজন নিম্ষল হইবে । কেশব, চেকিতান, ভ্রুপদ 

এবং সাত্যকি আপনাদিগের সহায় হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও 

দেবগণের সাহায্যে আপনাদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ 

হন না। অথব। দ্রোণ, ভীম্ম, অশ্ব্থামা, শল্য, কূপ, রাধেয় 
ও অন্যান্য ভূপতিগণ যদি কৌরবগণের সহায়তা করেন, 
তাঁহ। হইলে তাহাদিগকে বা কোন্ ব্যক্তি পরাজয় করিতে 
উৎসাহী হইবে? হে রাজন্! স্বয়ং অক্ষত থাকিয়া কোন, 
মনুষ্য রাজা ছুর্য্যোধনের দেই মহতী সেন! সংহার করিতে 
সমর্থ হইবে? সুতরাঁৎ আমি জয় পরাজয় উ্তয় পক্ষে কিছু- 

মাত্র মঙ্গলের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। মহা প্রভাবশালী 
পাগুবের] ছুক্ধুলজাত নীচ লোকের ন্যায় ধর্ম বিহীন জঘন্য 
কার্যে কি প্রকারে প্ররৃন্ত হইতে পারেন £ অতএব আমি 

নয ভাবে অগুলিবন্ধন পুর্বক বাসুদেব ও পাঞ্চালাধিপৃতি 

বুদ্ধরাজ দ্রপদের শরণাপন্ন হইলাম; তাহার! প্রসন্ন হইয়া, 
যাহাতে কুরু ও স্গ্য়গণের কল্যাণসাধন হয় তাহার উপায় 
বিধ।ন করুন| কেশব ও ধন্ঞরয় আমার এই বাক্য রক্ষ! করি 
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বেন না ইহা আমি কেনক্রমেই মনে কাঁর না। কারণ,যাচ্ঞ! 
করিলে অন্য বিষয়ের কথা দুরে থাকুক ইহারা প্রাণ পর্য্যন্ত 
পরিত্যাগ করিতে পারেন। হে বিদ্বন! আমি দন্ধিস্থাপ- 
নের নিমিন্তেই আপনাদিগকে এই সকল কথ। বলিতেছি। 
যাহাতে আপনাদিগের সর্বতোভাঁবে শান্তি হয়, রাজ ধৃত- 

রাষ্ট্র ও ভীম্ষমের ইহাই নিতীস্ত বাসন! । 

ষড়বি“শ[(ভিতম অধ্যায় ৷ 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সপ্তায়! তুমি আমার নিকট যুদ্ধ- 
বিষয়িণী কোন্ বার্তা শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধ হইতে ভীত হুই- 
তেছ। হেতাত! সমর অপেক্ষা সন্ধি সহত্্র গুণে শ্রেষ্ঠ; 
অতএব সন্ধি করিতে পারিলে, কোন. নির্বোধ ব্যক্তি যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হয়? হে সঞ্জয়! কন্ম না করিয়াও যদ মনুষ্যের 
মানসিক সঙ্কল্প পিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর কর্মে প্রবৃত্তি 
কেন ? বিনা যুদ্ধে অল্পমাত্র লাভও সর্ববাংশে শ্রেয়ক্ষর, ইহ! 
ভামি বিদিত আছি। কোন্ পুরুষ বিনা কারণে বা দৈবশপ্ত 
হইয়া, যুদ্ধের অভিলাষ করিয়া থাকে ? হে জঞ্জয়! পীণ্ডুতনয়- 
গণ স্থুখোদ্দেশে ধন্মানুগত লোকহিতকর কাধ্যের অনুষ্ঠান 

করিয়৷ থাকেন ।স্বীয় সুখনাঁধন ও ছুঃখনিবারণ যাহার উদ্দেশ্য 
সে নিতান্ত ইন্ড্রিয়পরতন্ত্র; প্রবল বিবয়বাঁমন। তাহাকে 
নিয়ত দগ্ধ করিতে "থাকে । বিষরাসক্তিই দুঃখের হেতু । 
প্রস্বলিত অনল কাষ্ঠ সংযোগে যেরূপ বর্ধিত হয়, অভি- 
লঘিত অর্থলাভ দ্বার! ইক্ডিয়সুখাভিলাষী পুরুষগণের বিষয়- 
বাসনা সেইরূপ অধিকতর বেগে বর্ধিত হইতে থাকে। 



উদ্যোগ পর্ব ৷ ৬৫ 

আমাদিগের সহিত মহারাজ থৃতরাষ্ট্র কতপ্রকাঁর মইহশ্বর্ধ্যই 
ভোগ করিয়াছেন। তিনি অপ্রধান হইয়া, কখন বিপ্রহের 
ঈশ্বর হন নাই । এবং অপ্রধান ভাবে কখন উৎকৃষ্ট গীতবঃন্য 
শ্রবণ, মাল্য ও গন্ধাদি সেবন এবং ভোগন্ুখের আস্বাদন 
করেন নাই ।হে সঞ্জয় ! বিষয়তৃষ্ণাবিষয়ে অবোধ ব্যক্তির এই- 
রূপই সঙ্কল্প হইয়া থাকে ।উহ তদীয় দেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মাকে 
প্রতিনিয়তই তভ্রঃখিত করে। রাজা স্বয়ং রাঁগলোভা দিতে 
আসক্ত থাকিয়া! ষে পরবলের প্রতি নির্ভর করেন ইহা নিতান্ত 
অসঙ্গত। কারণ১তিনি স্বয়ং যেরূপ ক্ষমতা হীন,পরকেও নেই- 
রূপ জ্ঞান করা কর্তব্য । যেরূপ কোন ব্যক্তি আত্মবিনাশের 
নিমিত্ত প্রচণ্ড নিদাঘকালে বনুতৃণপুর্ণ বনে অগ্নি প্রদান করত 
অবশেষে সেই অনলকে প্রবর্দধিত অবলোকন করিয়া, অনু- 
তাপিত হয়; সেইরূপ মহারাজ ধৃতরা্র প্রভৃত এশ্বর্ষের 
অধিপতি হইয়াঁও দুর্কুদ্ধি, কুটিলস্বতাঁৰ হতভাগ্য পুত্রকে 
স্বাবীনত! প্রদান পূর্বক অনুতাপ করিতেছেন। বিছুর কুরু- 
কুলের পরম হিতৈষী; কিন্তু ছুন্মতি ছুর্য্যোধন অহিতকর 
বোধে তদীয় বাক্যের প্রতি অশ্রদ্ধ) প্রকাশ করিয়া থাকে। 
রাজা ধূতরাষ্ট্ী পুত্রের হিতাঁভিলাষে জ্ঞাতসারেই অধর্্মাচা- 
রণ করিতেছেন; মেধাবী কুরুকুলহিতৈষী শ্রুতশীল বাগ্মী 
বিছুরের বাক্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতেছেন না। তিনি 
কেবল মাননাশক, ঈর্ধ্যাযুক্ত, ক্রোধপরায়ণ, ধর্মার্থবর্ভিত, 
কটুভাধী, কামাসক্ত, মিব্রন্রোহী ও নিতান্ত পাঁপমতি 
দুরাত্মা হুর্য্যোধনের প্রীতিসাধনকামনায় ধর্্মকামে জলা- 
গলি প্রদান করিয়াছেন? পাঁশক্রীড়াকালে মহাত্সা বিছুর 
যখন শুক্রাচার্য্যকখিত নীতি প্রয়োগ করিয়াও ধৃতরাষ্ট্রের 
নিকট প্রশংসালাভ করিতে পারেন নাই, তখনই আমার 

বোধ হইয়াছিল, কুরুরংশের মরণকাল আগত প্রায়। হে 
(৯) 
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সত! কৌরবগণ যখন বিছুরের বুদ্ধির অনুসরণ করেন নাই, 
তখনই তাহাদের সম্পূর্ণ কষ্টের সময় উপস্থিত ভইয়াছে। 
তাহার যে পর্যন্ত তাহার প্রজ্ঞান্ুলারে চলিয়াছিল, 

সেই পর্যান্ত তাহাদের রাজ্যের শ্রীরদ্ধি হইয়াছিল। 
হায়! সেই অর্থগৃধূ, ধৃতরাষ্ট্রতনয়ের কি মোহ! এক্ষণে 
দুঃশাসন, শকুনি ও কণ তাহার মন্ত্রী হইয়াছে । অতএব 
আমি এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া কি প্রকারে কুরু 
ও ত্গ্তয়গণের মঙ্গললাভ হইবেক, তাহার কিছুই নিশ্চয় 
করিতে পারিতেছি না । রাজ! ধুতরাষ্ট্রী যখন দীর্ঘদর্শী 
বিছুরকে প্রত্রাজিত ও শক্রগণ হইতে প্রভূত এঁশ্বর্ধ্য 
সঙ্কলন করিয়াছেন এবং পুত্রের সহিত একবাক্য হইয়! 
ভূমগডলে নিঃসপত্ব সাম্রাজ্য বিস্তারের আশংসা করিতেছেন, 
তখন তাহার নিকট সম্পূর্ণ সন্ধি লাভ করা স্ুুদূরপরাঁহত। 
আঁমাদিগের যে কিছু অর্থসম্পত্তি তাহার নিকট আছে, সেই 
সমস্ত তিনি স্বকীয় বলিয়াই মনে করিতেছেন সুতরাং 
সন্ধিবন্ধনে তাহার আর প্রবৃত্তি হওয়া নিতান্ত অসম্ভব! 
কেবল কর্ণ হইতেই বিজয় লাভ করিতে পারিবেন তাহার 
এইরূপ দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞান্য এই যে, 
কর্ণ যে অস্ত্রধারী অজঙ্ছুনফে সংগ্রামে পরাজয় করা অনাঁ- 
যাসসাধ্য বোধ করিতেছেন, তাহা! কি সঙ্গত হইতে 
পারে? পুর্বে ত অনেক বার মহাসমরব্যাপার উপ- 
স্থিত হইয়াছিল । তখন তিনি কৌরবগণকে আশ্রয় প্রদান 
করেন নাই কেন ? এই পৃথিবীতে অর্জুন অদ্বিতীয় ধনুদ্ধারী 
ইহা! কর্ণ ছুর্যযোধন, দ্রোঁণ, ভীত্ম এবং অন্যান্য কৌরবগণ 
অবগত আছেন | অরিন্দম ধনঞ্জয় বিদ্যমান থাকিতে আমা- 
দ্রিগের রাজ্য ষে প্রকারে ছুর্য্যোধনের হস্তগত হইয়াছে 

তাহা ভূমিপালবর্গনমবেত যাবতীয় কোৌঁরবগণ অবগত 
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আছেন । এক্ষণে ধৃতরাপ্্রতনয় যে নববিতস্তিপরিমিত 
আয়ুধধারী ধনুর্বিদ্যাবিশারদ অর্জনের সহিত সৎগ্রাম 
করত তাহাকে পরাজিত করিয়া পাগ্ডবগণের উপাঁজিতি 
ধন হরণ সাধ্যায়ত্ বলিয়া! মনে মনে স্থির করিতেছেন, ইহ 
আশ্চর্যের বিষয় বলিতে হুইবেক। বস্তৃতঃ যে পর্য্যন্ত সমর- 
ভূমিতে গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ না করিতেছেন, সেই পর্য্যস্তই 
ধার্তরা্ট্রগণ জীবিত রহিয়াছেন। যে পর্য্যন্ত তাহারা বৃকে।- 
দরের ক্রোধপুর্ণ মুখমণ্ডল অবলোকন না করিতেছেন, 
তাবু পধ্যন্তই স্থুযোধন অর্থসিদ্ধির কামন! করিতেছেন । 
হে সঞ্জয়! সমরসহিষ্ণ্ বীর্ধ্যবান্ ভীমসেন, নকুল ও সহদেব 
জীবিত থাকিতে, সাক্ষাৎ স্ুরপতিও আমাদিগের সম্পত্তি 
হরণে সাহসী হইতে পাঁরেন ন!। অতএব, হে সৃত ! বৃদ্ধরাজ 
পুত্রের সহিত যদি ইহা উত্তম রূপে বুঝিতে পারেন, তাহ! 
হইলে, আর সমরে পাণ্ডবকোপানলে দগ্ধ হইয়া, কৌর্ব- 
গণকে ভম্মীভূত হইতে হয় না। হে সগ্তয়! আমাদিগকে 
যে দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা ভোগ করিতে হইয়াছে, তাহ 
তোমার অবিদিত নাই এক্ষণে তোমার অনুরোধক্রমে আমি 
সেই সমস্ত বিষয় ক্ষমা করিতেছি । পুর্বেব কৌরবগণের মহিত 

আমাদিগের যেরূপ ভাব ছিল, ছুধ্যোধনের সহিত যেরূপ 

ব্যবহার ছিল, এক্ষণে সেইরূপ থাকুক ।তোমার বাক্যানুসারে 
আমি শান্তিপথই অবলম্বন করিব। ইন্দ্রপ্রন্ছে আমার যে- 
রূপ রাজ্য ছিল তাহাই হউক; ভারতপ্রধান স্থযোৌধন 
আমাকে তাহ! প্রত্যর্পণ করুন । 
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সপ্তব”শতিতম অধ্যায়। 

--8৪--7 

সঞ্জয় কহিলেন, হে পাণুনন্দন ! আঁপনি যে সকল কর্মের 
অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, লোকমধ্যে তাহ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া 
প্রসিদ্ধ আছে, এবং প্রত্যক্ষও দৃষ্ট হইতেছে । অতএব 
আপনি আপনার মহতী কীর্তি ও জীবনের অনিত্যত1 পর্য্য]- 
লোচনা করিয়া, ধার্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিবেন না। হে 
অজাতশতো! ! কৌরবগণ বিনাযুদ্ধে কদাঁচ আপনার অংশ 

প্রদান করিবে না; কিন্ত আমার বিবেচনায় যুদ্ধ দ্বার! রাজ্য- 
লাভ অপেক্ষা অন্ধক ও বৃষ্জিরাজ্যে ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা উদর 

পুর্ণ করাও শ্রেয়স্কর ৷ দেখুন, মনুষ্যের জীবন নিতান্ত চঞ্চল 
ও শোঁকছুঃখপরিপুর্ণ। এবং যুদ্ধ দ্বারা কুরুকুলের বিনাশ 
সাধন করাও আপনার যশের অনুরূপ কাধ্য নহে । অতএব 

আপনি এরূপ পাপাচরণে বিরত হউন । হে নরেন্দ্র! ধর্ম্ম- 

বিনাঁশিনী বিষয়বাঁসনা! মনৃষ্যমাত্রকেই আক্রমণ করিয়া 
থাকে,কিস্তু সুবোধ ব্যক্তি তাহার বশীভূত না হইয়া লোকে 
মহুতী কীর্তি লাভ করেন। বলবতী বিষয়বাসনাঁতে আবদ্ধ 
হইলে, নিশ্চয় ধর্ম্মনাশ হয়। অতএব যে ব্যক্তি ধর্মানুরক্ত, 
সেই যথার্থ বুদ্ধিমান্, কামাসক্ত হইলে অর্থানুরোধে হীন- 
প্রবৃত্তি হইতে হুয়। ধন্্ানুগত কার্ধ্য করিলে, লোক সকল 
সূর্ধ্যের ন্যায় প্রতাপশালী হয়, কিন্তু ধর্ম্মভ্র্ট হইলে, সমুদায় 
মেদিনীমগ্ুলের অধিপতি হইয়াও সতত বিষাদে কালযাপন 
করিতে হয়। আপনি বেদাধ্যয়ন, ব্রহ্গচর্ধ্যানুষ্ঠান, যজ্ঞে 
ব্রাহ্মণগণকে ধনদাঁন ও পারলৌকিক সুখের নিমিত্ত বহু- 
দিবস আত্মসমর্পণ করিয়াছেন! এক্ষণে আপনার সদৃশ 
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ধার্ট্িক ও বুদ্ধিমান আর কে আছে £ যে ব্যক্তি কেবল সুখ- 
ভোগে অনুর্ক্ত থাকিয়। যোঁগসাঁধনে বিমুখ হয়, সে ধনক্ষয়ে 
দুঃখিত, ভোঁগন্ুুখে বঞ্চিত ও বিষয়বাসনায় একান্ত অভিভূত 
হইয়া, নিরন্তর দুঃখ ভোগ করিতে থাকে । এবং যে ব্যক্তি 
পরলোকে অশ্রদ্ধ। প্রকাশ করিয়া, ব্রহ্গচর্য্য ও অন্যান্য ধর্ম 
পরিত্যাগ করত অধন্াচরণ করে, তাহাকে পরকালে সাঁতি- 

শয় অনুতাপ করিতে হয়। পরলোকে পুণ্য বা পাপক্ষয় 
হয় ন। মনুয্যেরা জন্মান্তরে পুর্ববকৃত ন্ব স্ব কন্মের ফল ভোগ 

করিয়! থাকে ।হে রাজন! আপনি যে ভূরিদক্ষিণ অশ্বমেধাদি 
যজে ব্রাঙ্ষণগণকে ন্যায়ানুসাঁরে শ্রদ্ধার সহিত সুগন্ধ রস- 
যুক্ত অন্ন প্রদান ও সাধুগণ সমভিব্যাহারে অতি প্রশস্ত 

অন্যান্য কার্য্যসমুহ সম্পাদন করিয়াছেন, তাহ! এই পৃথিবীর 
সর্বত্র প্রচারিত রহিয়াছে । হে রাজন্! মানবগণ ইহলো- 
কেই ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে । পরলোক কর্মভুমি নহে ; 
পরলোকে জরা, ম্বত্যু, ভয়, ক্ষুধা, পিপাসা ও অপ্রীতি 
প্রভৃতি কিছুই নাই। এবং তথায় ইন্ড্রিয়ের শ্রীতিসাধন ভিন্ন 
আর কিছুই করিতে হয় না? যাহ! হউক, আপনি এঁহিক বা 
পাঁরলৌকিক কোন প্রকার স্ুখাভিলাষে কার্ধ্যানুষ্ঠান 
করিবেন না। আপনি এরপ কর্ম করুন, যাহাতে স্বর্গ ব 
নরক উভয়ের কোন স্থানে গমন করিতে না হয়। হে মহা- 

রাজ! এক্ষণে আপনার জ্ঞানবলে কর্ম সকল বিনষ্ট হইবার 
কাল উপস্থিত হইয়াছে । অতএব এমন সময় সত্য, দম,আর্জব 
ও অনৃশংসত পরিত্যাগ করিবেন না । প্রত্যুত, কালাঁতি- 
পাতের নিমিত্ত রাজসুয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের 
অনুষ্ঠান করুন। কিন্তু কদাচ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হই- 
বেট না। 

হে পাব ! যদি আপনি জ্ঞাতিনিধন রূপ পাঁপানুষ্ঠানে 



৭৭ মহাভারত । 
প্রবৃত হইবেন, তাহা! হইলে কিনিমিত দীর্ঘকাঁল নিদারুণ 
বনবাস ক্লেশ সহ্য করিলেন। এই সমস্ত সৈন্য তখনও, 
আপনার অধীন ছিল এবং বাসুদেব, সাত্যকি ও সচিবগণ 

চিরকালই আপনার বশীভূত আছেন। মগ্সারাজ ও তদীয় 
মহাঁবল পরাক্রান্ত পুত্রগণ এবং আপনাদের পুর্বববিজিত 
ভূপতি সকল অবশ্যই আপনাঁদের পক্ষ হইতেন। তাহ! 
হঈলে আপনি মহাসহাঁয়সম্পন্ন হইয়! বাস্মদেব ও অর্জুনের 
সাহায্যে অনায়াসে বিপক্ষপক্ষীয় মহারথগণকে বিনষ্ট করত 
দুর্ষেযাধনের দর্প চূর্ণ করিতে পারিতেন। কিন্তু ত্কালে 

তাহা ন! করিয়া, দীর্ঘকাল বনে বাস করত শক্রগণের 
বলবৃদ্ধিও আপনাদিগের বলক্ষয় করিয়। কি নিমিত্ত দুঃসময়ে 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছ৷ করিতেছেন । হে পাগডব! কি ধর্ম্মজ্ঞ 
কি অপ্রাজ্ঞ উভয়প্রকার ব্যক্তিই সমরে শক্রগণকে পরাজয় 

করিয়।,এশ্বর্ধ্য লাভ করিতে পারে; প্রাজ্ঞ ব্যক্তির। দৈব বশত 
কখন কখন ধুদ্ধ পরাজিত হইয়া, এশ্বর্ধাভ্রষ্ট হইয়া থাকেন ॥ 

হে যুধিষ্ঠির! আপনি কদাচ ক্রোধের বশীভূত হইয়া, 
পাপ চিন্তা বা পাপাচরণ করেন নাই ; তবে এক্ষণে কি 

জন্য প্রতিজ্ঞাবিরুদ্ধ ছুক্বর্্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতেছেন ? যাহ! 
হউক, এক্ষণে যশোনাশক পাপফলপ্রদ ক্রোধ পরিত্যাগ 

করিয়া, শান্ত ভাব অবলম্বন করুন; আমার বিবেচনায় আপ- 
নার ভোগ অপেক্ষ। ক্ষমাই শ্রেয়স্কর। দেখুন, যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য 
লাভ করিতে হইলে, শান্তনুনন্দন ভীক্ম, দ্রোণ, অশ্বথামা, 
কৃপাচার্য্য, শল্য, শৌম্যদত্তি, বিকর্ণ, বিবিংশতি, কর্ণ এবং 
দু্যোধনকে বিনাশ করিতে হইবে, তাহা হইলে, আপনার 
সুখলাঁভের সম্ভীবনা কি ? আর দেখুন,আপনি সমুদয় পৃথিবীর 
অধীশ্বর হইলে, জরা, মৃত্যু, প্রিয়, অপ্রিয় ও সুখ ছ্থ 
ইহার কিছুই অতিক্রম করিতে পারিবেন না; অতএৰ সমর- 
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বামনা পরিত্যাগ করুন। আর যদি মন্জ্রিগণের পরামর্শে 

এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়। থাঁকেন, তাঁহা! হইলে তাঁহাদের 
প্রতি সম্দয় ভার সমর্পণ করিয়। স্বয়ং ওদাসীন্য অবলম্বন 
করুন। হে ধর্দ্মরাজ! আপনিন জ্ঞাতিবর্গের অনিষ্টসাঁধন 
রূপ পাপপক্কে নিমগ্ন হইয়া, কদাচ সাধুগণাচরিত পথ 
পরিত্যাগ করিবেন না। 

পিস রর পু 

অক্টাবি”শতিতম অধায়। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! সর্ববাঁপেক্ষা ধর্মই এ্রেষ্ঠ, 
সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি ধন্ত্ম কি অধর্মাচরণ করিতেছি, 
তাহা তুমি বিশেষ রূপে জ্ঞাত হইয়া, আমাকে ভণ্“সন! 
কর। যাহাতে অধন্ম্ন ধর্মরূপ ধারণ করে, যাহাতে ধর্ 
অধন্ম্ের ন্যায় প্রতীয়মান হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তির। জ্ঞাননেত্র 
দ্বারা তাহাকে অনায়াসে জানিতে পারেন ॥ নিয়ত বু 

ধর্্মাধন্্ম মনুষ্যের আপদ্ কালেও এইরূপ লক্ষণ ভজন 
করিয়া থাকে । যাহার অধর্ম্দে ধর্ম্মরূপ ধারণ দৃষ্টিগোচর 
হয়, সেই আপদ্ধম্্ই তাহার প্রমাণ । হে সঞ্জয়! এক্ষণে 
তোমার নিকট আপদ্ধন্ম কীর্তন করিতেছি,শ্রবণ কর। 

যে ব্যক্তি বিপদাঁপন্ন না হইয়াও কেবল লোভ বশত 
আপদ্ধন্ত্নের অনুগামী হয়, সে নিতান্ত নিন্দনীয়। হনুষ্যের 

জীবিকানির্বাহের ব্যাাত হইলে, সে নিত্য নৈমিত্তিক 

ক্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত অন্য বর্ণের ধর্ম অবলম্বন পূর্বক 

অর্থোপাজজন করিতে পারে। যাহার! জীবি কার হানি না 

হইলেও আপদ্ধর্ম্মের অনুসরণ করে এবং বিপদ্শ্রস্ত ইইয়াও 
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আপদ্বন্্ানুলরণে পরাঘঘ,খ হয়, এই. উভয়প্রকার লোকই 
নিন্দনীয় । যে সকল ব্রাহ্ধণ আপহ্কালে অন্যধর্্মাবলম্বন 
করিয়ণ, স্বীয় ব্রক্ষণ্য রক্ষা করিতে বাসন! করেন; বিধাতা! 
সেই সমস্ত স্বধন্্মপরিপালনকারী ব্াহ্ষণগণের প্রায়শ্চিত্ত 
বিধান করিয়াছেন। অতএব যাহার আপদ হইতে উভীর্ণ 
হইয়া, কন্ত্নকাণ্ডে লিপ্ত থাকে, তাহার! প্রশংসনীয় । এবং 
যাহারা আপৎ্কাল অতিক্রান্ত হইলেও কর্তব্যানুষ্ঠানে 
বিরত থাকে; তাহারা সাধুগণের নিকট নিন্দনীয় হয়। 
তত্বান্বেষী মনীধিগণের সাধুগণসমীপে ভিক্ষা করিয়া, জীবিকা 
নির্বাহ কর! কর্তব্য ; কিন্তু যাহার! ব্রান্গণ অথচ তত্তৃজ্ঞানী 
নহে, তাহাদের স্ব স্বজাতীয় ধর্ম অবলম্বন পূর্বক জীবিক! 
নির্বাহ করা শ্রেয়স্কর। আমাদিগের পিত। পিতামহ 
প্রভৃতি পূর্ববপুরুষগণ, অন্যান্য প্রজ্ঞান্বেধী মহানুভবগণ 
এবং কর্ম্মপরিত্যাগী সকল পুর্বেবাক্ত পথ অবলম্বন করিয়া 
গিয়াছেন। আমি আস্তিক; সুতরাং অন্য পথ অবলম্বন 

করিতে পারি ন।। 
হে সপ্তায়! এই পৃথিবীতে স্ুরগণবাঞ্থিত যে সমস্ত 

সম্পত্তি আছে, সেই সকল, এবং প্রাজাপত্য,ম্বর্গ ও ব্রহ্ধলোক 
এই সমস্তও অধর্মাচরণ দ্বারা লাভ করিতে আমার বাসনা 
নাই। যাহা হউক, যদি আমাকে নিতান্ত অধন্্াচারী বলিয়। 

বোধ কর, তাঁহা হইলে, যিনি রাজন্যগণের অনুশাননকারী, 
সকল ধর্মের নিয়ন্তা, কর্ধকুশল, নীতিমান্, ব্রাহ্ষণগণের 
উপানিত ও মনীষাসম্পন্ন, সেই মহাত্া কৃষ্ণই বলুন, আমি 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, স্বধন্্ন পরিত্যাগ করি, কি সন্যাসধর্থ্ম 
অবলম্বন করিয়া নিন্দনীয় হই । কারণ, ইনি কুরু- 
পাগুব উভয় পক্ষের হিতাভিলাষী। এই সাত্যকি, চের্দি, 
অন্ধক, বাফ্ষেরয়। ভোজ, কুকুর ও স্থঞ্জয়গণ বান্ুদেবের 
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উপাঁপন। করত শক্রদমন করিয়া, নুহৃদ্র্গের আনন্দ বর্দন 
করিতেছেন ! ইন্দ্রতুল্য উগ্রসেন প্রভৃতি বীরগণ এবং মহা- 
বল পরাক্রীস্ত সত্যপরায়ণ ষাঁদবগণ নিয়ত কৃষ্ণের নিকট 
উপদেশ গ্রহণ করিয়! থাকেন। কাশীশ্বর বন্র এই কৃষ্ণকে 
ভ্রাতৃভাবে প্রাপ্ত হইয়া, মহৈশ্বর্ধ্য লাভ করিয়াছেন । শ্রীক্ষাঁব- 
সানে বারিদমণ্ডল যেরূপ প্রজাগণের শুভোদ্দেশেই অজজ্র 
বারি বর্ণ করে, সেইরূপ বাসুদেব বভ্রকে অভিলধিত 
দ্রব্য সমুদয় প্রদান করিয়া থাকেন। কৃষ্ণ সকল কর্মের 
নিশ্চয়জ্ঞ। ইনি আমাদের যেরূপ প্রিয়পাত্র, সেইদ্রপ সাধু 
বলিয়া! অভিহিত হুইয়! থাকেন। আমি কদাচ ইহার কথার 
অন্যথাচরণ করিতে পারিব ন1। 

উনত্রি"শত্তম অধায় । 

বান্মুদেব কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি যেমন পাঁগুবগণের 
অবিনাশ, শুভ ও প্রিয় কামন! করিয়। থাকি; সেইরূপ সুত্র 
রাজ! ধুতরাষ্ট্রের অভ্যুদয় বাঁপনা করি । কৌরব ও 
পাগবগণের পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয় ইহা আমার সম্পুর্ণ 
অভিপ্রেত । হেসঞ্জয়! «“ তোমরা! সমরবাঁদনা পরিত্যাগ 
পূর্বক শান্তিভাব অবলম্বন কর” ইহা! ভিন্ন তাহাদিগকে 
আর কোন কথা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। অন্যান্য 
পাগুবগণ সমক্ষে রাজ' যুধিঠিরের মুখেও অনেক বার সন্ধি- 
স্থাপনের কথা শ্রবণ করিয়াছি । কিন্তু মহারাজ ধৃতরাস্ত্র এবং 

তাহার পুত্রগণ অত্যন্ত অর্থলোভী; পাগুবগণের সহিত 
সন্ধি হওয়! নিতাস্ত দুর; স্ুতরাৎ ক্রমে বিবাদ বর্ধিত হইবার 

(১০) | 
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সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । হে সঞ্জয়! ধর্্পরায়ণ যুধিষ্ঠির ও আমি 
কদাচ ধর্ম হইতে বিচলিত হই নাঁই। তুমি ইহা! জানিয়াও 

কি প্রকারে উৎ্পাহসম্প ধর্্মশীল যুধিষ্ঠিরকে অধার্ষ্িক 
বলিয়। নির্দেশ করিলে £ 
পবিত্রব্রতপরায়ণ ও কুটম্বভরণক্ষম হইয়া! বেদাঁধ্যয়ন করত 

জীবিকা. নির্বাহ করিবে, শাস্ত্রে এইরূপ বিধি থাঁকিলেও 
ব্রাহ্মণগণের নানাপ্রকার বুদ্ধি হইয়! খাঁকে ।কেহ কর্ম্মানুষ্ঠান, 

কেহ বা কন্দ্ম পরিত্যাগ করত একমাত্র বেদজ্ঞান দ্বার! 

মোক্ষলাভ হয়,এইরূপ স্বীকার করিয়। থাকেন । কিন্তু যেরূপ 

ভোজন না করিলে তৃপ্তিলাভ হয় না, সেইরূপ কর্দ্দানুষ্ঠান 
না! করিয়1, কেবল বেদজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণের কদাঁচ মোক্ষ হয় 

না। যে সমস্ত বিদ্য] দ্বারা কর্ম্মনাধন হুইয়1 থাঁকে, তাহাই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যাঁহাঁতে কর্ন্মানুষ্ঠানের বিধি নাই, তাহ। 
নিষ্ফল ; অতএব পিপাপায় কাতর ব্যক্তির জলপান করিব: 

মাত্র যেমন পিপাপাশান্তি হয়,সেইপ্রকার ইহকাঁলে যে সকল 
কর্মফল প্রত্যক্ষ হইয়। থাকে, তাহাই অনুষ্ঠান করা উচিত। 

হে সঞ্জয়! কর্্মানুষ্ঠান নিমিত্তই এইরূপ বিধি নির্দিষ্ট হই- 
য়াছে; আুতরাঁৎ কর্্মই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । যিনি কর্্মাপেক্ষা 

অন্য কোন বিষয়কে উত্কুষ্ট বিবেচনা করেন, তাহার সমস্ত 
কর্ম্মই নিষ্ষল। 

দেবগণ কর্ম্মবলে প্রভাঁবসম্পন্ন হইয়াছেন, সদাগতি 
কশ্মবলেই সতত সঞ্চরণ করিতেছেন। সূর্য্যদেব কর্ম্মবলে 
নিরালস্য হইয়া, অহোরাত্র পরিভ্রশ্ণ করিতেছেন । নিশাকর 
কর্দ্দবলে নক্ষত্রমগুলপরিরৃত হইয়া, অর্দ মান পরিমাণে 
উদ্দিত হইতেছেন; অনল কন্্মবলে প্রজাগণের কর্ম্ম সাধন 
করিয়া, অনবরত উত্তাপ প্রদান করিতেছেন; পৃথিবী কর্ম 
বলে ছুঃসহ ভার অনায়াসেই বহন করিতেছেন ; কর্্মবলে 



উদ্দেযাগপর্ | ৭৫ 

নদী সকল জীবগণের তৃপ্তি সাধন করিয়া, সলিলরাঁশি ধারণ 
করিতেছেন । অমিতবিক্রমশীলী অমররাজ দেবগণের 
প্রাধান্য লাভ করিবার নিমিত্ত ব্রন্মচর্ষ্যানুষ্ঠ।ন করিয়াছিলেন। 
কর্মবলে তিনি দশ দিকৃ ও নভোমগুল প্রতিধ্বনিত করিয়! 
বারি বর্ষণ করিয়। থাঁকেন। তিনি স্থির চিন্তে ভোগবাসন। 
ও প্রিয় বস্তু সযুদয় পরিত্যাগ করিয়া, শ্রেষ্ঠত্ব লাভ এবং দম, 
ক্ষমা, সমতা, সত্য ও ধর্ম প্রতিপালন পুর্ণৰক দেবরাজ্য 
অধিকার করিয়াছেন। ভগবান বৃহস্পতি শংফিতমন1 হইয়! 
ব্রহ্মচর্য্যের তাঞুষ্ঠান করিয়াছিলেন ; এই নিমিত্ত তিনি দেব- 

গণের আনার্্যপদ প্রাপ্ত হইগাছেন ।রুদ্র,আদিত্য,যম,কুবের, 
গন্ধ, যক্ষ, অপর, বিধাবস্ এবং নক্ষত্রগণ ব্ব স্ব কর্মমবলে 
বিরাজিত রহিয়াঁছেন। মহর্ষি নণ ব্রহ্ম বিদ্যা,ব্রহ্মচর্ধ্য ও অন্যান্য 
ক্রিম্নাকলাপের অনুষ।ন করিয়া, শ্রেষ্টত্বল।ভ করিয়াছেন । 

হে সপ্তয়! তুমি কি জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য 
ভূতি লোক সকলের বিশেষ ধর্ম জানিয়।ও, কৌরবগণের 

হিতাঁভিলাষে পাঁগুবগণের নিগ্রহচেষ্ট। করিতেছ। ধর্ম্মরাজ 
যুধিষ্ঠির বেদজ্ঞ, অশ্বমেধ ও রাজনুয় যজ্জের অনুষ্ঠান কর্তা, 
যুদ্ধবিদ্যাপারদর্শী ও হস্ত্যশ্বরথপরিচালনে নিপুন । এক্ষণে 
যদি পাগুবগণ কৌরবদিগের হিংসা না করিয়া, ভীমপেনকে 
সাস্তবন। করত রাজ্যলাভের অন্য কোঁন উপায় বিধান করিতে 
পারেন, তাহ! হইলে ধর্ম্মরক্ষা ও পুণ্যকার্ধ্যের অনুষ্ঠান কর! 
হয়। অথব। যদি ইহারা স্বধর্ম্ম প্রতিপালন পুর্ববক ছুরদৃষ্ট 
বশত ম্বত্যুযুখে নিপতিত হন, তাঁহাঁও প্রশস্ত বোধ হয়। 
তুমি সন্ধিস্থাপনই প্রশস্ত বলিয়া! বিবেচনা করিতেছ; কিন্ত 
ক্ষত্রিয়দিগের যুদ্ধে ধর্্মরক্ষা। হয়, কি যুদ্ধ করিলে ধর্্মরক্ষা! হয়, 
ইহার মধ্যে যাহা! উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিবে, আমি. 
তাহাই অনুষ্ঠান করিব । সপ শ চে শপ (বারি 
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হে সঞ্জয় ! ভূমি চণতুর্ববর্ণের বিভাগ,স্বীয় কর্ম ও পাঁওব- 
গণের কার্য্য পর্যযালোচন। করিয়, স্বেচ্ছাক্রমে নিন্দা ব 
প্রশংমা কর। ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন, অধ্যাঁপন1১ যজন, যজন, দান, 

পরিচিত ব্যক্তির নিকট প্রতিগ্রহ এবং তীর্থপর্য্টটন করি- 
বেন। পুণ্যশালী ক্ষত্রিয় অপ্রমভ চিতে ধর্ম্মানুসারে প্রজা- 
পালন, দান,যজ্ঞ ও সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়া, দাঁর পরিগ্রহ 
করত গৃহে বাস করিবেন। বৈশ্য কৃষি, গোরক্ষণ ও বাণিজ্য 
দ্বার] অর্ধোপার্জন এবং সাবধানে তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করি- 
বেন এবং ব্রাঙ্গণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রিয়ানুষ্ঠান ও পরিচর্য্যাই 
তাহার কর্তব্য কার্ধ্য । বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান তাহাদিগের 

পক্ষে নিতান্ত নিষিদ্ধ কর্প্ম। শুদ্র মঙ্গললাভের নিমিত্ত 
আলস্যরহিত ও সতত অভ্যুদয়পম্পন্ন হইবে । ইহাই 
তাহাঁদিগের সনাতন ধর্ন্ম। 

রাজ! অপ্রমতচিত্তে ইহাঁদিগকে প্রতিপালন পুর্ববক স্ব স্ব 
ধর্মে নিয়োগ করিবেন ও প্রজাগণের প্রতি সমদশী হইবেন । 
কদাচ পাপানুষানে প্রবৃত্ত হইবেন না। এইপ্রকাঁরে রাজার 
নিকট হইতে মঙ্গললাভের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা । রাজ। যুধিষ্ঠির 
এই সমস্ত গুণে বিভূষিত; তাহার কিছুমাত্র অধর্ন্ম নাই; 
সুতরাং তিনি ধশ্রত রাজ্যের অধিকারী । নৃশংস ব্যক্তি ছুর- 
দৃষ্ট বশত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, পরধনগ্রহণে উদ্যত হইয়! 
থাকে; তাহাতেই যুদ্ধের স্থষ্থি ও অস্্ শস্ত্ের সৃষ্টি হইয়াছে । 
স্ুররাজ দক্্যুলংহারার্থ বন্দ ও ধনু সৃষ্টি করিয়াছেন। 
তাহাতে দন্যুবধ করিলেই পুণ্যলাভ হইয়া থাকে । অধর্থ- 
পরায়ণ কৌরবগণ যে ছুরপনেয় দোধানুঠান করিয়াছেন 
তাহ! নিতান্ত নিন্দনীয়। রাজা দুর্য্যোধনও চিরাগত রাজ- 
ধর্ম অতিক্রম করিয়া, সহসা পাগুবগণের পৈতৃক রাজ্য অপ- 

হতনণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য কৌরবগণও তীঁহার অনুস- 
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রণ করিয়া! থাকেন। তক্করদিগের দৃশ্য বা অদৃশ্য ভাবে পর- 
স্বাপহরণ করা নিন্দনীয়, সন্দেহ নাই। সুতরাং,ছুর্য্যোধনের 
এই কার্্যও এরূপ। তিনি রোষপরবশ হইয়া ইহা প্রকৃত 
ধর্ম বলিয়। বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু তাহা নিতান্ত 

অন্যায় ।পাগ্ডবদিগের ন্যস্ত রাজ্যাংশ কিনিমিত অপরে গ্রহণ 
করিবে ? ইহাতে যুদ্ধ করিয়া যদি প্রাণ পরিত্যাগ করিতে 
হয়, তাহাও শ্রেয়ক্কর ৷ তথাপি পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধারসাধনে 
বিমুখ হওয়া কদাচ কর্তব্য নহে । হে সঞ্জয়! তৃমি রাজন্যগণ 
সমীপে কৌরবদিগকে ভূয়োভূয় এই প্রাচীন ধর্মের উপ- 
দেশ কীর্তন করিবে। মুঢবুদ্ধি রাজগণ মৃত্যুযুখে পতিত হুই- 
বার নিমিত্ত কৌরবগণ কর্তৃক সমানীত হইয়াছে । ভীক্ষ- 
প্রমুখ কৌরবগণ যশস্থিনী সাধুশীল। রোরুদ্যমান1 পাগুব- 
প্রিয়। দ্রৌোপদীকে সভামধ্যে সেইরূপ অবস্থাপন্না দেখিয়াও 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যদি আবাঁলবৃদ্ধ কৌরবগণ সমবেত 
হইয়া, দ্রৌপদীর সভাগমন নিবারণ করিত,তাহ। হইলে ধুঁত- 
রাষ্ট্রের,আমার ও তদীয় পুত্রগণের প্রিয়ানুষ্ঠান করিত ।কৃষ্ণা! 
দুঃশোসন কর্তৃক সভামধ্যে শ্বশুরগণশমক্ষে নীত হইয়া, যখন 
করুণ স্বরে বিলাপ ও পারতাঁপ করিয়াছিলেন,তখন একমাত্র 
বিছুর ব্যতিরেকে অন্য কেহই তাহাকে আশ্রয় প্রদান 
করে নাই। যখন দীনতা৷ প্রযুক্ত সমস্ত ভূপাঁলগণ বাক্য- 
কথনে সমর্থ হন নাই; তখন বিছুরই ধর্মবুদ্ধি দ্বার! ছুরাত্বা 

অল্পবুদ্ধি দুঃশাঁসনকে ধন্্ার্থের উপদেশ প্রদান করিয়াছি- 

লেন। 
হে সঞ্জয়! ভূমি এক্ষণে রাঁজ! যুধিঠিশিকে উপদেশ প্রদান 

করিতেছ, কিন্তু তৎ্কাঁলে সভামধ্যে ছুঃশাসনকে ধর্ম্োপ- 

দেশ প্রদান কর নাই। কৃষ্ণ! সেই সভামধ্যে সুছুক্ষর বিশুদ্ধ 
কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আপনাকে এবং পাণডবগণকে অপার 
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দুঃখসাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেই সভায় সৃত পুত্র 
শ্বশুরগণনমক্ষে দ্রৌপদীরে কহিয়াছিল, হে যাজ্ঞসেনি ! 
তোমার আর উপায়ান্তর নাই। এক্ষণে ধৃতরাষ্্রগেহে দাসী 
ভাঁব অবলম্বন কর। তোমার পতি পাঁগুবগণ পরাজিত হুই- 
যাছেন, আুুতরাং তাহার! এক্ষণে আর তোমার পতি নহেন, 

অতএব অতঃপর তুমি অন্য পতিকে বরণ কর। কর্ণের বাঁক্য- 
রূপ মন্ত্রভেদী তীক্ষধার শর সকল অদ্যাপি মহাঁবীর অর্জ্- 
নের হৃদয়গ্রন্থি ভেদ করিয়া প্রোথিত রহিয়াছে ।যখন পাণ- 
বগণ বনে গমন করিবার নিমিত্ত কৃষ্ণচীজিন পরিধান করিয়।- 

ছিলেন; তখন ছুঃশাসন কহিয়াছিল, এই সকল যণ্ডতিল 
বিনষ্ট হইয়া কিছুকাল নরকে গমন করিল। গান্ধাররাঁজ 
শকুনি দ্যুতকালে রাজা বুধি্িরকে কহিয়াছিল,'হে ধর্ম্মরাজ ! 
নকুল পরাজিত হইয়াছে, আর কিছুই নাই ; এক্ষণে দ্রৌপ- 
দীকে পণ রাখিয়া, ক্রীড়া কর। হে জ্প্জয়! দৃযৃতক্রীড়া- 
কালে কৌরবগণ যে সকল গহিত বাক্য বলিয়াছিল, তাহ! 
তোমার অবিদিত নাই । এক্ষণে আমি এই বিপদজনক কার্য 
২সাধনের নিমিন্তেই হস্তিনানগরে গমন করিব। কিন্ত 

যাহাতে পাগুবগণের অর্থহানি নাহয় এবং কৌরবগণও 
সন্ধিস্থাপনে সম্মত হন, তাহার যত্র করিতে হইবে। তাহা 
হইলে পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান ও কৌরবগণকে মৃত্যুপাশ 
হইতে বিধুক্ত কর! হয়! আমি যখন নীতি ও ধর্্মার্ধ সঙ্গত 
উপদেশ প্রদান করিব,তখন ধার্তরাস্রগণ আমাঁকে সমাদর ও 
অর্চনা করিবেন। ইহার অন্যথা হইলে, সেই সকল উদ্ধত- 
স্বভাব পাপাত্ব। ধার্তরাষট্রগণ স্ব স্ব কর্্মদেখষে মহাঁরথ অর্ডভুন 
ও ভীমসেনের শরানলে নিশ্চয় দগ্ধ হইবে। পাশক্রীড়া 
কালে দুর্ষ্যোধন পাণ্ডবগণকে সম্পত্তিহীন বলিয়া, উপহাস 
করিগ্লাছিল। কিস্তু উপযুক্ত অবসর উপস্থিত হইলে, গদাহস্ত 
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ভীমসেন তাহাকে এই কথা ম্মরণ করাইবেন। ক্ুযোধন 
মন্ুযুময় মহাঁবৃক্ষ স্বরূপ; কর্ণ তাহার স্বন্ধ, শকুনি শাখা, 
ছুঃশাঁসন পুষ্প ও ফল, এবং অমনীষী ধূতরাষ্ট্র তাহার মুল । 
মহারাজ যুধিট্ির ধর্ম্মময় মহা বৃক্ষ স্বরূপ, অর্ছুন তাহার স্বন্ধ, 
ভীমসেন শাখা, মাড্রীন্ুত নকুল ও সহদেব পুষ্প ও ফল, 
আমি, বেদ ও ব্রান্ধণ তাঁহার মুল। হে সঞ্ীয়! সপুত্র রাজা 
ধৃতরাষ্ট্র বনস্বরূপ; পাঁগুবগণ মেই বনের ব্যাপ্রম্বরূপ ; অতএব 
সেই মহাঁবনের উচ্ছেদ করত ব্যাঘগণকে বিনষ্ট করিও না । 
আশ্রয় স্বরূপ বন উচ্ছিন্ন হইলে, ব্যণঘ্বও বিনষ্ট হয় এবং ব্যাস্ত 
না থাকিলে বনও উচ্ছিন্ন হয়। এই হেতু ব্যাত্র বনকে 
এবং বন ব্যাত্রকে রক্ষা করিয়া থাকে । হে সগ্তয়! পাগুবগণ 

তান্বরূপ ধার্তরাস্ট্রগণের শা'লবৃক্ষ স্বরূপ,নুতরাং মহারৃক্ষের 
আশ্রয় ব্যতিরেকে লতা কখনই পরিবর্ধিত হইতে পারে না। 
পাগুবগণ তাহাদিগের শুশ্রীধ। অথবা তাহাদিগের সহিত 
যুদ্ধ করিতে প্রস্তত আছেন। এক্ষণে মহারাঁজ ধুতরাষ্ট্ী যাহ! 
কর্তব্য হয় তাহ! করুন। ধর্ম্মশীলী পাগডবগণ সমরকার্যে 
স্ুনিপুণ হইয়া, সাঁতিশয় প্রশান্তভাব অবঙ্গন্বন করিয়াছেন। 
হে সঞ্জয়! তুমি এই সমস্ত কথা যথাতথ! বর্ণন করিবে । 

"০6289 ০-- 

ত্রি”শত্তম অধ্যায় । 

সঞ্জয় কহিলেন, হে নররাঁজ ! আমি আপনাকে আমক্ণ 

করিয়া! গমন করি; আপনার] সুখসচ্ছন্দে কাল যাপন 

করুন। হেদেব! আরম মনের চাঞ্চল্যবশত যদি কোন 

দোষোল্লেখ করিয়া থাকি, তাহা হইলে এক্ষণে তীমঘেন, 



৮০ মহাভারত । 

অর্জন, মাদ্রীস্ুত নকুল ও সহদেব, সাঁত্যকি, চেক্িতাঁন 
এবং আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি) আপনারা আমার 

প্রতি কপাদৃষ্টি পাত করুন । 
যুধিষির কহিলেন, হে সগ্য়! আমি আঁজ্ঞাপ্রদান করি- 

তেছি তুমি এক্ষণে সুখে গমন কর। ভুমি কদাচ আমাদি- 
গের অপ্রীতিকর বিষয় স্মরণ করিও না; আমরা তোমাকে 
বিশুদ্ধস্বভাব, মধ্যস্থ এবং সভ্য বলিয়া জ্ঞাত আছি। ভূমি 

কল্যাপবাদী, সুশীল, সন্তষ্টচিভ্, আগ্ুদৃত ও অত্যন্ত প্রণ- 
য়াম্পদ | হে সগ্তয়! তোমার কখন বৃদ্ধিভ্রংশ:হয় না এবহ 

তুমি কদাচ রূঢুবাক্যে কুপিত হও না, মন্ত্রতেদী, রুক্ষ, নীরস 
ও অসঙ্গত বাক্য কখন প্রয়োগ কর ন!।প্রত্যুত, ভূমি ধর্ম্ার্থ- 
সঙ্গত করুণাপুর্ণ বাক্যই ব্যবহার করিয়া খাক। অতএব 

তুমি প্রিয়তম দূত অথব! দ্বিতীয় বিদুর স্বরূপে আমাদের 
নিকট আগমন করিয়াছ। তুমি ধনঞ্জয়ের প্রিয়তম সখ।। 
আমরা তোমাকে পুর্ব্বে ভূয়োভূয় দর্শন করিয়াছি। 
হে সয়! এক্ষণে এস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া বিশুদ্ধ- 
বীর্য কঠকৌথুমাদিচরণসম্পন্ন কুলীন সর্বধর্্পরায়ণ উপা- 
সনার্হ ব্রাহ্মণগণকে উপাসনা! করিবে এবং স্বাধ্যায়সম্পন্ন, 
ভিক্ষু,তপম্বী ও বনবাসী ব্রাহ্ধণ ও বৃদ্ধগণকে অভিবাদন এবং 
অন্যান্য ব্যক্তিদিগকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবে । -রাজ। 
ধুতরাষ্ত্রের পুরোহিত, আচার্য ও খত্বিকগণের সহিত যথা- 
যোগ্য রূপে মিলিত হইবে । তথায় যে সমস্ত শীলবলসম্পন্ন 
মনম্বী শ্রোত্রিয়গণ বাস করেন, যাহার আমাদিগকে স্মরণ 
করিয়া থাকেন, যাহার! অল্প পরিমাণেও ধন্মাচরণ করেন; 
যাহার! রাঁজ্যমধ্যে বাণিজ্যাদি দ্বারা জীবিক! নির্ববাহ করিয়! 
থাকে, যে সকল পালনকারী লেঞ$&ক রাজ্যমধ্যে বাস করে; 
অগ্রে তাহাদিগকে আমার কুশল সংবাদ প্রদান করিয়।; 



উদ্যোগ পর্থ ! টি 
পশ্চাঁ তীহাদিগের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে । নীতিপরা- 
য়ণ বিনয়গ্রাহী আচার্য্য ড্রোণ বেদলাভার্থ ব্রহ্ষচর্য্য অনু 
ষ্টান করিয়াছিলেন। এবং অস্ত্র সমুদয়কে মন্ত্র, উপচণর, 
প্রয়োগ ও সংহার রূপ চতুষ্পাদে সুশোভিত করিয়াছেন। 
তুমি সেই প্রসন্নস্বভাঁবসম্পন্ন আচার্ধ্যকে অভিবাদন করিবে। 
যিনি অস্ত্রকে পুনরায় পাদচতুষ্টয়সম্পন্ন করিয়াছিলেন, সেই 
অন্দীতবিদ্য কঠকৌধথুযাদিচরণসম্পন্ন গন্ধবর্ককূমারপ্রতিষ 

- তরস্বী অশ্বথথামাকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাস করিবে। মহারথ 
আত্মতত্ববিৎ কৃপাচার্য্যের আলয়ে গমন করিয়া, বারম্বার 
আমার নাম কীর্তন পুর্ববক তাহাকে অভিবাদন করিবে! 
শৌর্ধ্য, দয়া, তপ, প্রজ্ঞা,শীল, শ্রুতি ও সত্বসম্পন্ন কুরুপ্রধান 
ভীম্ষমের পাদদ্য় গ্রহণ করিয়া, আমার বৃত্তান্ত নিবেদন 
করিবে | প্রজ্ঞচক্ষু কুরুকুলের প্রণেতা বহুশাস্ত্রজ্ঞ বৃদ্ধ- 
সেবাপরায়ণ মনীষাসম্পন্ন স্থবিররাঁজ ধৃতরাষ্ট্রকে অভি- 
বাদন পুর্ববক আমার অনাময় সংবাদ প্রদান করিবে। ধুত- 
রাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাপিষ্ঠ, শঠ, মুর্খ নিখিলমেদিনীমগ্ডলের 
অধিপতি ছুর্য্যোধন ও তু সদৃশ শীলসম্পন্ন, মহাঁধনু- 
দ্ধর কুরুকুলের শুরতম ছুঃশাসনকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। 
যিনি সর্ববদ! ভারতগণের শান্তি কামনা করেন, সেই সাধু- 
চরিত্র মনীষী বাহিলকরাজকে অভিবাদন করিবে । যিনি জ্ঞান- 
বান্, দয়াবান্ ও স্েহ প্রযুক্ত ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আছেন 

আমার বিবেচনায় সেই সোমদত্ত পুজনীয়। মহাধনুদ্ধর মহা- 
রথ কৌরবকুলের পরম পুজনীয় সৌমদত্তি আমার ভ্রাত! 
ও সহায়; অতএব তাহাকে ও তাহার অমাত্যদিগকে কুশল 
জিজ্ঞাসা করিবে । তন্ভিন্ন যে সকল কুরুপ্রধান যুব! আমা_ 
দিগের পুত্র, পৌত্র বা ভ্রাতা তাহাদিগকে যথাযোগ্য কুশল 
জিজ্ঞাসা! করিবে । | 

(১১) 



৮২, মহাভারত। 

বশাতি, শান্বক, কেকয়, অবস্ত্য, ত্রিগর্ত, প্রাচ্য, উদীচ্য, 

প্রতীচ্য, দাক্ষিণাত্য ও পার্ধতীয় প্রভৃতি যে সকল অনৃশংস, 
শীলসম্পন্ন ভূপতি পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিষিত 
দুর্য্যোধন কর্তৃক সমানীত হইয়াছেন, তাহাদিগকে কুশল 
বার্তা জিজ্ঞাসা করিবে। অশ্বারোহী, গজারোহী, রথী, 
পদাতি, ধনশালী অমাত্য, দৌবারিক, সেনানায়ক, আয়- 
ব্যয়দর্শা ও অর্থান্বেষীদিগকেও আঁমার কুশল সংবাদ প্রদান 
করিয়া অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে । যিনি কুরুবংশের দেবতা- 
স্বরূপ, প্রজ্ঞাবান, পরম ধার্মিক ও সাতিশয় সমরবিরক্ত 
সেই বৈশ্যাপুভ্রকে কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিবে। যিনি 
ক্রুরতা ও দ্যুতক্রীড়ায় অদ্বিতীয়, যিনি প্রচ্ছন্ন ভাবে অমাত্য- 
গণের পরীক্ষা করিয়া থাকেন; সেই চিত্রসেনকে কুশল 
জিজ্ঞাসা! করিবে। 

হে সৃত! মিথ্যাবুদ্ধি ছুর্য্যোধনের সন্মানার্থ অদ্বিতীয় 
শঠ, অক্ষদেবী পর্বতরাজ শকুনিকেও অনাময় জিজ্ঞাস! 
করিবে । যে মহাবীর একরথে পাগুবগণকে জয় করিতে 
অধ্যবসায়ারূঢ় হইয়াছেন; যিনি অদ্বিতীয় যোহয়িতা, সেই 
কর্কে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে । যিনি আমাদিগের ভক্ত, 
গুরু, পিতা, মাতা, স্ুহৎ এবং মন্ত্রী স্বরূপ সেই অগ্রাধবুদ্ধি 
দীর্ঘদশী বিদুরকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। 

সর্ববগুণসম্পন্ন! মাতৃম্বরূপ। বৃদ্ধা বনিতাগণ সমীপে গমন 
পুর্ববক আমার প্রণাঁম জানাইবে, এবং তীহাদিগের অনৃশংস 
পুত্র পৌব্রগণ সম্যক্ প্রকারে জীবিক। নির্বাহ করিতেছেন 
কি না জিজ্ঞাসা করত কহিবে, রাজ! যুধিষির পুত্রের 
সহিত কুশলে আছেন। ইহা ভিন্ন ফাহারা আমাদিগের 
প্রতিপালনীয়া, সেই স্ত্রীগণকে জিজ্ঞাসা করিবে, তাহারা 
সুরক্ষিত, অনিন্দিত ও. অপ্রযত্তভাবে শ্বশুরগণের প্রতি 



উদ্ম্বোগপর্ব | ৮৩ 

সদয় ব্যবহার করিতেছেন কি না এবং তাহাঁদিগের 
পতিগণ অনুকূল ব্যবহার করিতেছেন কি না? যে 
সকল গুণবতী প্রজাবতী নারীগণ আমাদিগের সুষা! সৃশী, 
ধাঁহার৷ স্কুল হইতে সমাগত হইয়াছেন, তাহাদিগকে এবং 
অন্যান্য কন্যাগণকে আলিঙ্গন করত কুশলবার্তা জিজ্ঞাস! 
করিয়া, আমার বাক্যানুলারে কহিবে, তোমাদের মঙ্গল 
হউক, স্বামিগণ তোমাদিগের অনুকূল হউন, এবং তোমরাও 
বিবিধ অলঙ্কারে পরিশোভিতা, বিবিধ বস্ত্র ও গন্ধমাল্ো 

বিভূষিতা এবং অনুকুল! হইয়া, পরম স্ুখে কালযাপন কর। 
যে সকল গৃহিণীগণ দৃষ্টিপথে আগমন বা সম্মুখে কথোপকথন 
করেন না; তাহাদিগকেও কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। 

দসদাসীগণকে আমাদিগের কুশল সংবাদ প্রদান পুর্ববক 
অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে । এবং আশ্রিত কুজ, খপ্ড, অঙ্গ হীন, 
দীনহীন,বামন, অন্ধ, স্থবির ও গজাজীৰ প্রভৃতিকে আমাদের 
কুশলসংবাঁদ প্রদান করিবে। অনন্তর তাহাদিগকে কহিবে, 
ছুর্যোধন তোমাদিগকে পুরাতন বৃত্তি প্রদান করিয়। থাকেন 
ত? তোমরা পুর্বজন্মে অবশ্যই পাপানুষ্ঠান করিয়াছ, 
সেই নিমিত্ত অসজীবিক1 অবলম্বন পুর্ববক কাঁলযাঁপন 
করিতেছ; কিন্তু তজ্জন্য ভীত হইও না, আমরা কাল 
ক্রমে শত্রগণকে নিগৃহীত ও স্ুহৃদ্গণকে অনুগৃহীত করিয়া, 
অন্নাচ্ছাদন দ্বার তোমাদিগের ভরণপোষণ করিব । হে সঞ্জয়! 
তুমি রাজ। দুর্য্যোধনকে কছিবে, আমি যে সকল ব্রাহ্গণক্ে 
বৃত্তি প্রদান করিয়াছি, ভাবী কালে তাহার ত কোন ব্যাঘাঁত 
হইবে না? দূত দ্বারা তাঁহাকে এই সংবাদ শ্রবণ করাইবে। 
যে সকল অনাধ, দুর্বল, মুচুবুদ্ধি ব্যক্তি আত্মপ্রতিপালনে 

সত্বত ব্যস্ত, তুমি তাহাদিগকে কুশলবার্তী জিজ্ঞাসা. করিবে | 
ষাহার। নানা দেশ হইতে ধার্তরা্রগণের আশ্রয় গ্রহণ করি- 



৮৪ মহাভারত ! 
য়াছে, তাহাদিগকে কুশল জিজ্ঞানা করিবে 1 এইপ্রকারে 
সমাগত রাঁজদূতগণকে কুশল সংবাদ জিজ্ঞাম! করত আমা 
দিগের কুশল সংবাদ প্রদান করিবে । 

ছুর্য্যোধন যে সকল ষোদ্ধাকে সহাঁয় করিয়াছে, সেরূপ 
যোদ্ধা! আর আমরা পৃথিবীতে দেখিতে.পাই না। আমা- 
দিগের অন্য কোন উপায় নাই। কেবল একমাত্র মহাবল 
ধর্মই আমাদিগের শক্রক্ষয়ের প্রধান উপায়। হে সঞ্জয়! 
তুমি পুনরায় ন্লুযোৌধনকে কহিবে যে “ হে রাঁজন্! কৌরব- 
রাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত যে অভিলাষ তোমার হৃদয় 
ব্যথিত করিতেছে; তাহাই তোমার শত্র। হে ভারত! 

এক্ষণে আমরা যে প্রকারে অবস্থিতি করিতেছি, ইহ! 
তোমার পক্ষে কদাচ প্রীতিদায়ক নহে॥। কিস্তু আমরা 
যে চিরকালই এই অবস্থায় থাকিব তাহা কোন রূপেই যুক্তি- 
সঙ্গত নহে। অতএব হয় আমাকে ইন্দ্রপ্রস্থ প্রদান কর, 
ন! হয় যুদ্ধে প্ররৃদ্ধ হও। 

(লি০০৪০০ হে রো) সিন চেক 

একত্র”শতম অধ্যায়! 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে সঞ্জয়! কি সাধু, কি অসাধু; কি 
বালক, কি বৃদ্ধ, কি বলবান্, কি ছুর্ববল, বিধাত। সকলকেই 
বশীভূত রাখিয়াছেন। তিনিই বালককে পাণ্ডিত্য ও পর্ডি- 
তকে বালকত্ব প্রদান করেন; এ সমস্ত তীাহারই ইচ্ছাতে 
সম্পন্গ হইতেছে । এক্ষণে তুমি কুরুরাজ্যে গমন করত রাজা 
ধৃতরাষ্ট্রসমীপে উপনীত হইয়া, প্রণিপাত পুর্ব্বক তাহাকে 
আমার অনাময় জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি আমাদের কথ! 



উদ্যাগপর্ ৷ ৮৫ 

জিজ্ঞাসা করিলে যথাযথ বর্ণন করিবে! তিনি কুরুগণপরি- 
বৃত হইয়া সমাবিষ্ট হইলে, কহিবে, হে রাজন! পাগডবগণ 
আপনার বীর্যযপ্রভাবে পরম সুখে কালযাপন করিতেছেন। 
তাহার] বালক, আপনার প্রসাদেই রাজা লাভ করিয়াছেন। 
অতএব অশ্কে তাহাদিগকে রাজ্যে স্থাপিত করিয়া, এক্ষণে 
উপেক্ষা করত বিনাশ করা আপনাঁর কদাঁচ উচিত নহে। 
হে সঞ্জয়! এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কদাচ এক জনের অধীন হইতে 
পারে না; ইহা আমরা পরম্পর সামঞ্জস্য করিয়া গ্রহণ 
করিতে অভিলাষ করি । 

হে সঞ্জয়! এক্ষণে ভূমি কুরুপিতামহ ভীত্ম সমীপে গমন 
করত আমার নাম কীর্তন করিয়া, অভিবাদন করিবে । এব 
কহিবে, আপনি সংক্ষীয়মান শাস্তনুবংশের পুনরুদ্ধার সাধন 
করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাতে আপনার পৌত্রগণ জীবিত থা- 
কিয়! পরস্পর সৌহ্বদ্যতাবে কাঁলযাপন করিতে পারে তছি- 
ষয়ে যত্বু প্রকাশ করুন ।অনস্তর কুরুকুলের প্রধান মন্ত্রী বিছুর 
সমীপে গমন করত কহিবে, হে সৌম্য ! আপিন যুধিতিরের 
পরমহিতৈষী; অতএব যাহাতে কুরু পাওবের যুদ্ধ ঘটনা ন! 
হয়, আপনার তাহাই করা কর্তব্য । 

অনন্তর কৌরবগণ মধ্যে উপবিষ্ট রাজতনয় ছুর্য্যোধনকে 
বারম্বার অনুনয় করত কহিবে « তুমি যে সহায়হীন। নিরপ- 
রাধিনী দ্রোপদীকে সভামধ্যে উপেক্ষা করিয়াছিলে, কেবল 
কুরুকুল নির্মূল করিতে না হয়, এই বিবেচনায় আমরা সেই 
ছুঃখ সহ্য করিতেছি, এবং পাওবগণ বলশালী হইয়াও পুর্ববা- 
পর যে সমস্ত দুঃসহ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়াছেন, 

কৌরবগণ তাহা বিদিত আছেন। হে সৌম্য ! তুমি যে অজিন 

পরিধান করাইয়া আমাদিগকে : প্রব্রীজিত করিয়াছিলেঃআ- 

মরা তাহাও সহ্য করিয়াছি এবং ্বদীয় নিদেশক্রমে দুরাত্ম। 



সি মহাভারত । 

ছুঃশীসন যে কুভ্তীরে অতিক্রম করিয়া, ভ্রৌপদীর কেশা- 
কর্ষণ. করিয়াছিল, তাঁহাঁও উপেক্ষা করিয়াছি ।'কুরুবংশ ক্ষয় 
ন। হয় এই বিবেচনা! করিয়া আমাদিগকে সকলই সহ্য 
করিতে হইতেছে । হে পরন্তপ! এক্ষণে আমরা যাহাতে 

স্বীয় ন্যায্য অংশ প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহাই কর। বুদ্ধিকে 
পরন্রব্য হইতে নিবর্তিত কর। হে নররাজ ! এইরূপ করিলে 
শান্তিস্থাপন ও পরস্পর প্রীতি বর্ধিত হইবে । আমর! 
সন্ধিস্থাপনে নিতান্ত সমুৎ্স্ুক হুইয়াছি । অতএব যদি 
আমাদিগের রাজ্যের সম্পূর্ণ অংশ প্রদান করিতে অসম্মত 
হও, অন্তত কিয়দংশ প্রদান কর। কুশস্থল,বৃকস্থল, মাঁকন্দী, 
বারণাবত এবং অন্য যে কোন এক খানি গ্রাম আমা- 
দিগকে প্রদান করিলেই সমস্ত বিবাদ নিঃশেষিত 
হইবে । অতএব, ছে স্ুযোধন! পাগুবগণের পঞ্চ 
ভ্রাতাকে এই পঞ্চ গ্রামমাত্র প্রদান কর। হে মহামতে! 
জ্ঞাতিগণের সহিত আমাদিগের শান্তিস্থাপন হউক; জাত! 

ভ্রাতার অনুবর্তন করুক; পিতা পুত্রের সহিত এবং 
পাঞ্চালগণ সহাস্য বদনে কৌরবগণের সহিত মিলিত হউন । 
হে ভরতর্ধত ! কুরু ও পাঞ্চালগণকে অক্ষতশরীর অবলোকন 
করিতে পারি,ইহাই আমার নিতান্ত অভিলাষ । অতএব, হে 
তাঁত ! এক্ষণে প্রসন্ন মনে শান্তিস্থাপন করাই সর্ববতোভাবে 
কর্তব্য । 

হে সপ্তীয়! আমি শান্তি বা সমর অবলম্বন উভয়েতেই 
সমর্থ। আর ধর্ম্োপার্জনে যেরূপ সমর্থ অর্ধোপার্জনেও 

সেইরূপ প্রস্তুত আছি। 



উদ হো গপর্ব । ৮৭ 

দ্বাত্রি”শতম অধ্যায়! 

০০ মেরা টি 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, সগ্তয় ধুতরাষ্ট্রের আদেশ প্রতি- 
পালন করত যুধিষ্টিরের আজ্ঞানুসারে হস্তিনাপুরে গমন 
করিলেন, এবং সত্বরে তথায় উপনীত হইয়া, নগরমধের 

প্রবেশ করত অন্তঃপুর সমীপে আগমন পুর্ববক দ্বারপালকে 
কহিলেন, দ্বারপাল ! তুমি অবিলম্বে মহারাজ ধৃতরাষ্্ 
সমীপে গমন পূর্বক তাহাকে বল, যে সঞ্জয় পাগবগণের 
নিকট হইতে আগমন করিয়াছে । হে দ্বারপাল! তিনি 

জাগরিত থাকিলেই তুমি বলিবে, পরে আমি তাহার আদে- 
শানুসারে পুরপ্রবেশ করিব। যেহেতু, বিশেষ প্রয়োজনীয় 
বিষয় সমস্ত তাহার নিকট নিবেদন করিতে হইবে । তখন 
দ্বারবান্ সঞ্জয়বাঁক্য শ্রবণ পুর্ববক রাঁজসমীপে গমন করত 
তাহাকে নমস্কার করিয়! কহিল, মহারাজ ! সঞ্জয় পাণ্ডব- 
গণের দুতস্বরূপ হইয়া, আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, 
তিনি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান আছেন, এক্ষণে কি করিবেন, অনু- 
মতি করুন। 

ধৃতরাস্ত্ী কহিলেন, হে দ্বারপাল ! অঞ্জয়কে বল, আমি 
নীরোগ হইয়। স্ুুখসচ্ছন্দে কালষাপন করিতেছি । তিনি 
স্রখে আগমন করিয়াছেন ত? এক্ষণে তাহাকে আমার 
নিকট আনয়ন কর। আমার নিকট আসিতে তাহার সকল 

সময়েই অবসর আছে । অতএব তাহার যখন ইচ্ছা তখনই 

আমার নিকট আনিতে পারেন। অতএব তিনি কি নিমিত 
দ্বারদেশে রুদ্ধ হুইয়! রহিয়ছেন ? 

অনস্তর সৃতপু্ে সঞ্জয় বিচিত্রবীর্য্যতনয় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের 



৮৮ মহাভারত | 

আদেশক্রমে প্রীজ্ঞ,শুর ও আধ্যগণ সেবিত রাঁজভবনে প্রবেশ 
করত নিংহাসনোপবিষ্ট ভূপালের নিকট উপস্থিত হুইয়া, 
রুতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, মহারাজ ! আমি সঞ্জয়, 
পাগ্ুবগণের নিকট হইতে আগমন করিয়া আপনাকে 
প্রণাম করিতেছি । হে নরনাথ! মনম্বী পাঁওবনন্দন যুধিষ্ঠির 
আপনাকে অভিবাদন পুর্বক কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, 
এবং প্রীত মনে আপনার পুত্রগণকেও অনাময় জিজ্ঞৰাঁসা করি- 
য়াছেন। হে রাজন্! আপনি পুন্র, পৌত্র, সুহৃদ, মন্ত্িবর্গ 
এবং অনুজীবিগণের সহিত সুখে আছেন কি না, তিনি পুনঃ 
পুনঃ আমাকে জিজ্জাসা করিয়াছেন। 

ধৃতরা্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি অজাতশক্র ধর্ম্মরাঁজ 
যুধিঠিরকে অভিনন্দন করিয়া, ' তোমাকে জিজ্ঞাসা করি- 
তেছি, সেই পাগুবশ্রেঠ যুধিষ্ঠির ভাত ও অমাত্যগণের 
সহিত কুশলে আছেন ত ? 

সঞ্জয় কহিলেন, যুধিষ্টির ভ্রাত1 ও অমাত্যগণের সহিত 
কুশলে আছেন । আপনি প্রথমে যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাঁশ 

করিয়াছিলেন, তিনি তাহাতে সম্পুণ অভিলাষী হইয়াছেন । 
মহারাজ! বিশুদ্ধ ধর্ম প্রচারেই তাহার নিতান্ত বাসন। ১ 

তিনি মনস্বী, বহুলশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন, দীর্ঘদর্শী ও সাধুশীল ; 
অহিংস ও দয়! তাহার প্রধান ধর্ম, ধনসঞ্চয় অপেক্ষা তিনি 
ধন্মকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়! জ্ঞান করেন। তাহার বুদ্ধি কদাচ 
ধর্্মার্থবিহীন সুখের অনুরোধ করে না। হে রাজন্! সুত্রধার 
যেরূপ সূত্র সহযোগে দারুময়ী পুন্তলিকার হস্ত পদাদি পরি- 
চালিত করে, মনুষ্যুও সেইরূপ দৈব কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, 
পসাংদারিক সমুদায় কার্য্যে প্রবৃত হয় । বিশেষতঃ, যুধিষ্ঠিরের 
দৃষ্টান্ত দর্শন পুর্ব্বক পুরুষকার অপেক্ষ1 দৈবই প্রধান বলিয়! 
আমার স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, এবং আপনারও ভাবী অনি- 



উদ্যোগ পর্ব! ৮৯ 

ধর্ব5নীয় কর্্মদোষ পর্যযালোচন। পূর্বক বিলক্ষণ বোঁধ হই-. 

তেছে যে, মনুষ্য কখন ঈশ্বরের ইচ্ছা! অতিক্রম করিয়া, 
প্রশংসা লাভে সমর্থ হয় না। সর্প যেরূপ জীর্ণত্বক পরিন্তাগ 
করে, ধণ্্মশীল যুধিঠিরও সেইরূপ পাপ পরিহার পূর্বক 
স্বীয় সরলভাব প্রকাশ করত অবস্থিতি করিতেছেন । হে 

রাজন্! আপনি একবার আত্মকার্ধ্য বিবেচন! করিয়া দেখুন, 
যাহ ধর্ম, অর্থ এবং আর্্যগণবিরুদ্ধ তাহাই আপনার কর্ম! 
“অতএব আপনি এই ছুক্কন্্ন নিবন্ধন যেমন ইহলোকে 
নিন্দাস্পদ হইতেছেন, সেইরূপ পরলোকেও নিন্দাভাজন 
হইবেন ।পুত্রের বশীভূত হইরা! পাগুবগণকে যে বঞ্চিত করত 
একাকী রাজ্যভোগের অভিলাষ করিতেছেন, ইহা আপনার 

অত্যন্ত অনুচিত হইতেছে । এপূপ করিলে, সমস্ত মেদিনী- 
মণ্ডলে আপনার অপধশ ঘোষণ। হইবে । হেভারত! যে 

ব্যক্তি বুদ্ধিহীন, ছুক্ষুলজাঁত, নৃশংস, দীর্ঘবৈর, যুদ্ধবিদ্যায় 
অপটু, নিববার্ধ্য ও অশিষ্ট হয়, তাহাকে অবশ্যই আপদের 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু যে বুদ্ধিমান ম'নব সৎকুল- 

জাত, বলবান্, যশস্বী, বন্থুশীস্ত্রজ্ঞ, স্ুখী ও জিতেক্তরিয় হন, 
এবং ধর্মধন্দ্ম অবধারণ করিতে পারেন,তাহাকে আর তাদুশ 
ছুঃখপরম্পর। ভোগ করিতে হয় না। তিনি অনায়াসে 

আপদের হস্ত হইতে মুক্ত হইতে পারেন । আপনি সৎকুল- 
জাত হইয়াও অনর্থ দোষ নিবন্ধন অন্যান্য গুণে বঞ্চিত হই 
য়াছেন। নচে€ু মন্ত্রণাভিজ্ঞ ভীক্ম প্রভৃতির আশ্রিত, আঁপৎ- 
কালে ন্যায়ানুলারে ধন্মাধন্থ্নের প্রণেতা, সর্বপ্রকারমন্ত্রণা- 
কুশল 'ও অমুড় হইয়! কোন্ব্যক্তি পাগুবনির্ববাসন রূপ নৃশংস 
কণ্ম করিতে পারে ? হে রাজন্! মন্ত্রণাকুশল মহাপুরুষগণ 
সমবেত হুইয়া, আপনার কাধ্যে নিয়ত নিযুক্ত রহিয়াছেন। 
তাহারা কুরুবংশধ্বংসের নিমিনত পাণগুবগণকে রাজ্যপ্রদান 

(১২) 
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করিবেন না বলিয়া কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। যদি যুধিতি 
কদাচিৎ পাপকর্ে প্রবৃত্ত হন, তাঁহা হইলে কেরবগণ সহস! 
ক্ষয়প্রাণ্ত হইবে। এৰং তিনি আপনার প্রতি পাপাচরণ 

পরিত্যাগ করিলে, আপনার নিন্দায় এই পৃথিবী পরিব্যাপ্ত 

হইয়া উঠিবে। 
হে রাজন! সকলই দৈবের অধীন । যে ধনঞ্য় পরলোক 

দর্শনার্থ ভূলোক পরিত্যাগ করিয়া, সকলের সম্মানভাজন 

হইয়াছিলেন, যখন তাহার তাদৃশী ছুর্দশ। ঘটিয়াছে, তখন 
মনুষ্যকাঁর কিছুই নছে। বলিরাজ। কাঁরণ সমুদয়ের পার- 
প্রাপ্ত না হইয়া, একমাত্র কালকেই নকলের কারণ বলিয়। 

স্থির করিয়াছিলেন ।অতএব মানবগণ জ্ঞানায়তন চক্ষু,শ্রোত্র, 

নানিকা, ত্বক ও জিহ্বাকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবৃ্ত করত 

বিষয়বাঁসনা সংযমন দ্বার তাহাদিগের প্রীতি সম্পাদন 

করিবে। কিন্তু অপরে কহেন, পুরুষকৃত কণ্্ম উত্তম রূপে 

প্রযুক্ত হইলে সফল হয়। দেখুন, পুরুষ পিতা! মাতার অনুষ্ঠি- 
ত ক্ক্িয়া দ্বার জন্মগ্রহণ করিয়া, বিবিধ বস্তু ভোজন করত 

পরিবদ্ধিত হয়। হেরাঁজন্! প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ ছুঃখ, 

নিন্দ। ও প্রশংস! মনুষ্যমাত্রেরই ঘটিয়! থাকে । কোন ব্যক্তি 
যাহাকে অপরাধী বোধে নিন্দ! করে, পুনরায় তাহারই সদ- 

চার নিমিত্ত প্রশংল। করিয়। থাকে । এইজন্য আমি ভারত- 

কুলের সমুদয় প্রজাক্ষয় হইবে, ভাবিয়া আপনাকে নিন্দ! 

করিতেছি । যদি পাগুবগণকে রাজ্যাংশ প্রদান করা আপ- 

নার অভিপ্রেত না হয়, তাহা হইলে হুতাশন যেরূপ কক্ষ 
দগ্ধ করে, সেইরূপ আপনার অপরাধে মহাবীর অর্জুন 

কুরুকুল নির্মল করিবেন । আপনি স্বেচ্ছাচারপরায়ণ 

পুত্রের বশবর্তী হইয়া, দ্যুতকালে শাস্তি অবলম্বন করেন 
নাই। এক্ষণে তাহারই পরিণাঙ্গ অবলোকন করুন। আপনি 
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আনাতীয়গণের সংগ্রহ ও আত্মীক্লদিগের নিগরহ জন্য ছুর্ধবল 
কুইয়া, এই বিশাল মেদিনীমগুল রক্ষা! করিতে অসমর্থ হই- 
য়াছেন। হে রাজন! আমি রথবেগে অভিস্ভৃত ও নিতাস্ত 
পরিশ্রাস্ত হইয়াছি, অতএব আঁজ্ঞ। করুন, শয়নগৃহে গমন 
করি; প্রভাতকালে সভামধ্যে কৌরবগণ সকলে মিলিত 
হইয়া, যুধিত্িরের বাক্য শ্রবণ করিবেন । 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সৃতপুত্র! আমি অনুমতি করি- 
তেছি, গৃহে গমন করত ম্ুখে শয়ন কর; প্রাতঃ কালে 
কোৌরবগণ সভামধ্যে সমবেত হইয়া, অজাতশক্র যুধিঠিরের 
বাক্য শ্রবণ করিবেন। 

সঞ্জয়ধানপর্বব সমাণ্ু । 

প্রজাগরপর্বাধ্যায় | 

্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! তদনস্তর মহামতি ধৃত- 
রাষ্ট্র ঘ্বারপালকে কহিলেন, হে দ্বারবান্! আমি বিছুরকে 
দেখিতে অতিশয় উৎ্ন্ুক হইয়াছি; তুমি শী তাহারে 
এখানে আনয়ন কর। 

স্বারবান্ ধৃতরাষ্ট্রের আদেশহান্র বিছুরসমীপে গমন পুর্ববক 
কহিল, হে মহাপ্রাজ্ঞ! মহারাজ আপনার দর্শনার্থ উৎসুক 

হইয়াছেন; আপনি সত্বর তাহার নিকট গমম করুন 
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বিছুর শ্রবণমাত্র দ্বারবানের সহিত রাঁজভবনে প্রবেশ 
পূর্বক কহিলেন, হে দ্বারবান্! তুমি মহারাজের নিকট আঁ- 
মার আগমনসংবাঁদ নিবেদন কর। 

দ্বারবান্ বিছুরের নিদেশানুসারে ততক্ষণে বৃদ্ধরাঁজসমীপে 
গমন পুর্ববক কহিল, মহারাঁজ ! বিছুর আপনার আজ্ঞানু- 
সারে উপস্থিত হইয়!, চরণদর্শনের বাসনা করিতে ছেন,এক্ষণে 
কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করুন! 

ধরাষ্ট্র কহিলেন, দ্বারপাল! বহুদর্শা মহা প্রাজ্ঞ বিছু- 
রকে শীঘ্র এখানে আনয়ন কর। আমি বিছ্ুরকে দর্শন 

করিতে সর্বদাই উন্মুখ হুইয়! থাকি। 
দ্বারবান তাহার আদেশে বিছুর সকাশে গমন পুর্ববক 

কহিল, মহাশয় ! মহারাজ আপনারে দর্শন করিতে কদাচ 
পরাঙ্াখ নহেন; আপনি সত্বর তাহার সমীপে গমন 
করুন। 

মহাপ্রাজ্ঞ বিছুর শ্রবণযাত্র ধৃতরাস্রভবনে প্রবেশ পুর্ববক 
করপুটে কহিলেন, মহারাজ ! আমি বিছুর ; আপনার আজ্ঞা- 
নুসারে উপস্থিত হইয়াছি! কি করিব, আদেশ করুন । 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে তাঁত! অদ্য সঞ্জয় আমারে তির- 
স্কার করিয়া! গিয়াছে । যুধিষ্ঠির তাহারে কি বলিয়াছেন, 
আমি এখনও তাহ! জানিতে পারি নাই। বিঁস্ত আম'র 
অন্তঃকরণ নিতান্ত চিস্তাপরায়ণ হইয়াছে । কোন ক্রমেই 
আমার নিদ্রাবেশ হইতেছে না ॥ আমি জাগরিত থাকিয়! 
কেবল চিন্তাদাহে দগ্ধ হইতেছি। অধিক কি, যে অবধি 
সপ্ত পাগুবদিগের নিকট হইতে আগমন করিয়াছে, সেই 
অবধি আমার অন্তঃকরণে যথাব শাস্তিসঞ্চার হইতেছে না। 
বিশেষ ৫, অঞ্জয় কল্য কি বলিবে, এই তাবনাতেই আমার 
ইন্ডিয় সমুদায় নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থ হইতেছে ।অ তএব যাহাতে 
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আমাদের এ্রেয়োলাভ হয়, এরূপ উপদেশ কর। তুমিই 
আমাদের ধন্দার্থবিনির্দেশে সবিশেষ নিপুণ । 

বিদ্ুর কহিলেন, যে বাক্তি কামী,চৌর ও হৃতপর্ববস্ব এবং 
যেব্যক্তি বল ও সাধনহীন হইয়া, বলবান্ কর্তৃক আক্রান্ত 
হয়, তাহারাই নিদ্রান্থুখে বঞ্চিত হইয়া থাকে । আপনি ত 
এরূপ কোন মহাদোঁষে আক্রান্ত হন নাই ? অথবা, পরধনে 

লোভ করিয়। ত পরিতপ্ত হইতেছেন না? 
ধৃতরাষ্টী কহিলেন, হে বিছুর! আমি তোমার নিকট 

যুক্তিনাধন ধর্নানুগত কথা শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি- 
তেছি। হে বুদ! এই রাজর্ধিবংশে তুমিই এক জন প্রাজ্ঞ- 
সম্মত মনুষ্য । | 

বিছুর কহিলেন, মহারাজ! প্ডিতলক্ষণসম্পন্ন যুধিঠির 
ত্রেলোক্যরাজ্যের অধিপতিপদের উপযুক্ত পাত্র। আপনি 
ইহার বিপরীতলক্ষণসম্পন্ন ; বিশেষতঃ, অন্ধ; সেই জন্য 
রাজ্যলাভের উপযুক্ত হইতে পারেন না। তথাপি আপনি 
যুধিষ্টিরকে বনবাসে প্রেরণ করিয়াছেন । আর যুধিষ্ঠির 
স্বভীবতঃ ধর্মা আ্বা,অনৃশংস, দয়ালু, মত্যনিষ্ঠ ও পরাক্রমশালী, 
তন্নিবন্ধন আপনকার গৌরবপর্্যালোচন। পুর্ব্বক বছুতর ক্লেশ 
সহ করিতেছেন। যাহা হউক, আপনি ছুর্য্যোধন, শকুনি, 
কর্ণ ও ছুঃশাদনের হস্তে এশ্বর্যযভার ন্যস্ত করিয়া, কি রূপে 
কল্যাণকামনা করিতেছেন ? যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞানসমুদেঘাগ, 
তিতিক্ষা! ও ধর্ম্মনিত্যতার সাহায্যে অর্থ হইতে বিচলিত না হন, 
তিনিই পণ্ডিত। যিনি অনান্তিক, শ্রদ্ধাশীল, প্রশস্ত কার্ধ্যা- 
নুষ্ঠাননিরত এবং পাপকার্ধযপরাঞ্ঞখ, তিনিই পণ্ডিত। 
ক্রোধ, হর্ষ, দর্প” লজ্জ।, অনত্তরতা ও আত্মাভিমান যাহারে 
অর্থ হইতে আকৃষ্ট করিতে না পারে,তিনিই পণ্ডিত হার 
কার্ধ্য ও মন্ত্রিত বিষয় ফলপাকপর্য্যবসানে শক্রগথ্র বিদিত 
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হইয়! থাকে, তিনিই পণ্ডিত।. শীত, গ্রীক্প, ভয়, আসি: 

সমৃদ্ধি বা অসম্দ্ধি ধাহার কর্তব্য কার্ষ্যর ব্যাবাতসাধনে 
সমর্থ ন| হয়, তিনিই পর্ডিত। ধাহার বুদ্ধি বহুবিষয়ব্যাপিনী, 
এবং ধর্ম ও অর্থের অনুসারিণী ; যিনি উভয়লোকন্ুখাবহু 
অর্থের প্রার্থনা করেন, তিনিই পণ্ডিত । ধাহার বুদ্ধি তীক্ষ ; 
যিনি যথাশক্তি কার্যযাধনের ইচ্ছা ও কাধ্যানুষ্ঠান করিয়! 
থাকেন, এবং কোন বস্তৃকেই অবজ্ঞা করেন না, তিনিই 
পণ্ডিত। যিনি শীঘ্র বুঝিতে পারেন, বহুক্ষণ শ্রবণ করেন, 

ভতম রূপে হদয়ঙ্গম ন! করিয়া, শুদ্ধ কামনা বশতঃ অর্থের 
অনুসারী হন না, এবং জিজ্ঞাসিত না হইয়া, পরার্ধে বাক্য 

' ব্যয় করেন না, তিনিই পগ্ডিত। যিনি অগ্রাপ্য বিষয়ের 
অভিলাষ ব বিনষ্ট বস্তুর নিমিত্ত শোক করেন না, এবং 
আাপৎকালেও বিষুগ্ধ হন না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি অনি- 
শ্চিত কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত বা কার্য্যশেষ না করিয়া, 
প্রতিনিরৃন্ত হন না, এবং সময় কখন বৃথ। অতিবাহিত করেন 
না, তিনিই পণ্ডিত। যিনি শিষ্টসম্মত ও এশবর্্যপ্রদ কার্ষ্যের 
অনুষ্ঠান করেন, এবং হিতকর বিষয়ে কদাচ অসুয়াপর হন 
না, তিনিই পিত। যিনি আপনার সম্মানে হৃষ্ট ও অপমানে 
পরিতণ্ত হন না এবং গঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় সতত অবিচলিত 
ও অক্ষুব্ধ থাকেন, তিনিই পণ্ডিত। যিনি সর্ববভূতের তত্ব, 
সর্ববকর্ম্মের যোগজ্ঞ ও সকল মনুষ্যের উপাঁয়াভিজ্ঞ ; তিনিই 
পণ্ডিত। ধাঁহার বাক্য অকুঠ্িত, যিনি তার্কিক, প্রতিভা- 
সম্পন্ন, আশু গ্রন্থের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ এবং লোক- 

বার্তীর বিশেষজ্ঞ, তিনিই পঞ্ডিত। ধাঁহার অধ্যয়ন প্রজ্ঞানু- 
যায়ী.ও প্রজ্ঞ। শান্ত্রানুসারিণী, যিনি সাধুগণের মর্ধ্যাদাভঙ্ক 
করেন না এবং অশীম অর্থ, বিদ্যা ও এশ্বর্যলাভ করিয়া'ও, 
সর্ববদ! অনুদ্ধত থাকেন, তিনিই পণ্ডিত । 
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যে ব্যক্তি শান্ত্জ্ঞানশূন্য, অথচ আপনারে পণ্ডিত বলিয়! 
শার্বব করে এব দরিদ্র হইয়াও, ধনাভিমান প্রদর্শন ও গর্হিত 
উপায়ে অর্থলাভের বাসনা করে, সেই যুঢ়। যে ব্যক্তি 
স্বার্থ পরিত্যাগ পুর্বক পরার্থে যত্ববান্ হয় এবং মিত্রের 
প্রয়োজন সাধনে কপটতাচরণ করে, সেই মুঢ়। যে ব্যক্তি 
কামনার অতিরিক্ত প্রার্থনা,প্রকৃত কাম্য বিষয় পরিহার এবং 

বলবানের দ্বেষ করে, সেই মুঢ়। যে ব্যক্তি শত্রুকে মিত্রজ্ঞান, 
' মিত্রের দ্বেষ ও হিংল! এবং সর্ববদ। গঞ্থিত কার্যের অনুষ্ঠান 
করে, সেই মুঢ়। যেব্যক্তি কর্তব্য কার্য সকল অন্যের নিকট 
প্রকাশ করে, সকল বিষয়েই সন্দিহান হয়, এব স্বল্পসময় 
সাধ্য ব্যাপারে বনুক্ষণ ব্যয় করে, সেই মুঢ়। যে ব্যক্তি পিতৃ- 
লোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও দেবগণের আরাধন! ন! করে, এবং 
সহৃদয় মিত্রলাভে বিরত হয়, সেই মুঢ। যেব্যক্তি অনাহুত 
হইয়! প্রবেশ করে, জিজ্ঞালিত ন| হইয়া বন্থবাক্য ব্যয় করে, 
এবং অবিশ্বস্ত লোকদিগকে বিশ্বাম করে,সেই মুঢ়। যে ব্যক্তি 
স্বয়ং দোঁষলিপ্ত থাকিয়া, আত্মদোষ অন্যের প্রতি আরোপ 
করত তাহার নিন্দ। করে, এবং সর্বপ্রকার ক্ষমতাশুন্য 
হইয়া, ক্রোধ প্রকাশ করে, সেই মুঢ়। যেব্যক্তি আত্মবল 
বিচার না করিয়া, বিনানুষ্ঠানেই অলভ্য বিষয়লাভে সমু 
স্ুুক হয়, সেই মুঢ়। যে বাক্তি অশাস্য লোকের শাসন, ধন ও 
বিদ্যাহীন দরিদ্রের উপাঁননা এবং নীচাশয় কুপণের আরা- 
ধন] করে, সেই 'মুঢ়। 

হে রাজন্! যেব্যক্তি বিপুল বিত্ত, বিদ্যা ও এশ্বর্্যসম্পন্ন 
হুইয়াও উদ্ধত ও গর্ববিত ন। হন, তিনিই পণ্ডিত । যেব্যক্তি 
সম্পত্তিশালী হইয়া, পোষ্যবর্গকে বিভাগ করিয়া না দিয়া, 
একাকী উত্তম রূপ ভোজন ও উত্তম বসন পরিধান কুরে, 
তাহার অপেক্ষা নৃশংস আর কেহই নাই] দেখুন, এক জন 
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পাপ করিলে, অনেকে তাহার ফল ভোগ করে; কিন্তু 
ফলভোক্ত৷ নিক্কতি প্রাপ্ত হয়; পাপী ব্যক্তিই দোষগ্রস্ত 
হইয়া থাঁকে। ধনুদ্ধর ব্যক্তি শর প্রয়োগ করিলে, এক বারে 
এক ব্যক্তির প্রাণনাশ হওয়াও সন্দেহ; কিস্তু বুদ্ধিমানের 

বুদ্ধিপ্রভাবে রাজ্যসমেত রাজাঁও বিনক্ট হইতে পারেন। 

হে মহারাজ! এক্ষণে আপনি একমাত্র বুদ্ধি দ্বার কার্ধ্যকার্্য 
নির্ধারণ পূর্বক সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এই উপায়চতুষ্টয় 
সহায়ে শক্র, মিত্র ও উদাসীনদিগকে বশীভূত, ইন্দ্রিয় 
পরাজয়, সন্ষিবিগ্রহাদির বিশেষ জ্ঞানলাভ এবং স্ত্রী, 

অক্ষ, ম্বগয়া, পান, কঠোর বাক্য, দণ্ডপারুষ্য ও অর্থ 
পারুষ্য পরিহার করিয়া, স্ুখশান্তি লাভ করুন। দেখুন, 
বিষরস এক জনকেই ধিনাশ করে ও শস্ত্র দ্বারাও এক 
ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, কিন্তু মন্ত্রবিপ্রব দ্বারা রাজ্য ও প্রজ। 

সমেত রাজা এক বারে উৎ্সন্ন হন। হে রাজন্! একাকী মিষ্ট 
দ্রব্য ভক্ষণ, অর্থচিন্তা, পথপর্য্যটন, এবহ প্রন্ুপ্ত ব্যক্তি- 
গণের মধ্যে জাগরণ করা কর্তব্য নহে। আপনি 

ষাঁহারে বোধগম্য করিতে পারিতেছেন না, সেই একমাত্র 
সত্য স্বরূপ পরব্রহ্ধ অধ্বিতীয়,সংপারসাঁগরের তরণি ও স্বর্গের 
লোপান স্বরূপ | ক্ষমাশীল ব্যক্তির একমাত্র দোষ এই 
যে, তিনি ক্ষমা করিলে, লোকে তাহারে অশক্ত বিবেচন। 

। করে; কিন্তু তীহার এই দোষ ধর্তব্য নহে; কারণ ক্ষমাই 
 মনুষ্যের পরম বল। ক্ষমাহীন ব্যক্তি আপনারে ও অন্যেরে 
অশেষ দোঁষে লিপ্ত করে। ফলতঃ, ক্ষমাই অসমর্থ ব্যক্তির 
গুণ ও সমর্থ ব্যক্তির ভূষণ; ক্ষমাই অদ্বিতীয় বশীকরণ ও 
কীর্য্যলাধন। যে ব্যক্তি ক্ষমারূপ খড়গ ধারণ করে, ছুর্জজন 

ব্যক্তি তাহার কিছুই করিতে পারে না! অগ্নিও তৃণহীন 
স্থানে নিপতিত হইলে, স্বয়ং নির্ববাণ হইয়া! যায়। ধর্ম্মাই 
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একমাত্র পরম কল্যাণ, ক্ষমাই একমাত্র পরম শান্তি, বিদ্যাই 
একমাত্র পরম তৃপ্তি এবং অহিংসাই একমাত্র সর্ব সুখের 
আকর। 

সর্প যেমন গর্ভস্থ মুধিকাদি ভক্ষণ করে, পৃথিবী মেইরূপ 
যুদ্ধপরাজ্মখ রাজ। ও অপ্রবাসী ব্রাহ্মণ এই দ্বিবিধ লোককে 
উৎসাহিত করেন। কটুবাক্য পরিহার ও অসৎ লোকের 
অনাদর, এই ছুই কার্ষ্যের অনুষ্ঠান দ্বার! মনয্য যশম্বী হই! 
থাকে ।-“ষে স্রী-প্রার্থিত ব্যক্তির প্রার্থনা করে ও যে পুরুষ 
প্রশংসিতের প্রশংসা করে, এই ছুই জন লোকের বিশ্বান- 
ভাঁজন হয়। নির্দনের অভিলাষ ও অনীশ্বরের ক্রেধ, এই 
দ্ুইটী শরীরশোষণ স্ৃতীক্ষ কণ্টক স্বরূপ । যে ব্যক্তি গৃহস্থ 
হইয়া, নিষ্বম্ী হয় এবং যে ব্যক্তি ভিক্ষুক হইয়া কার্ধানুষ্ঠান 
করে, এই ছুই বাক্তি কখনই শোভা পায় না। ক্ষমাশীল 
প্রভূ ও দানশীল দরিদ্র এই উভয়বিধ ব্যক্তি স্বর্গবাসী হয় । 
অপাত্রে দান ও পাত্রে অগৌরব এই দ্বিবিধ কাধ্যই ন্যায়ের 
বিপরীত । অদাত। ধনী ও অতিমানী দরিদ্র এই দুই ব্যক্তিকে 
গলদেশে শিলাবন্ধন পুর্ধবক জলে নিক্ষেপ করা কর্তব্য। পরি- 
ব্রাজক ও সম্মুখলংগ্রামনিহত বীর এই উভয়বিধ ব্যক্তিই 
সুর্ধযমগ্ডুল ভেদ করিতে পারে । 

হে ভরতর্ষভ ! বেদজ্ঞ পণ্ডিতের মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ, মধ্যম 
ও কনীয়ান্ এই তিন্প্রকার উপায় নির্দেশ করেন। এই 
পৃথিবীতে উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ ব্যক্তি দৃষ্ট হইয়! 
থাকে। উহ্হাদিগকে উন্তম, মধ্যম ও অধম এই তিনপ্রকাঁর 

কাধ্যে নিয়োগ করা কর্তব্য । ভাষ্যা, পুত্র ও দাস এই তিন 
জনের ধনে অধিকার নাঁই,; ইহাদের উপার্ভিত সম্পন্তি 
ঈশ্বরের অধীন। পরস্বাপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ও স্ুহদ- 
পরিবর্জন এই ভ্রিবিধ দোষ অতিভয়ানক। কাম, [ক্রোধ ও 
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লোভ এই তিন রিপু স্বর্গের তিন দ্বার ও আত্মবিনাশের হেতু; 
অতএব ইহাদিগকে পরিত্যাগ কর! কর্তব্য | যে ব্যক্তি ভক্ত, 
যে ব্যক্তি উপাসক এব যে ব্যক্তি “আমি তোমার” বলিয়া! 
আশ্রয় গ্রহণ করে, এই ত্রিবিধ ব্যক্তিকে মহাবিপদেও পরি- 
ত্যাগ করিবে না। বরপ্রদান, রাজ্যলাভ ও পুত্রজন্ম এই 
তিনটা শত্রুকে ক্লেশ হইতে বিযুক্ত করার সমান । 

মহারাজ! মহাবলসম্পন্ন ভূপতি স্বল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্র, 
অলমন ও স্তাবক এই চারি প্রকার লোকের সহিত কদাচ 

মন্ত্রণ। করিবেন না। আপনি অশেষসম্পত্তিশালী ও গারস্থ্য- 
ধর্মে অনুরক্ত ; আপনার গৃহে জ্ঞান ও ঝয়োরৃদ্ধ জ্ঞাতি, অব- 

' সম্ন কুলীন, দরিদ্র সখা ও অপত্যহীন ভগিনী এই চতুর্বিরধ 
লোক বাস করুক । অমরনাথ জিজ্ঞ।স1! করিলে, বৃহস্পতি 
কহিয়াছিলেন, দেবখণের সংকল্প, বুদ্ধিমানের অনুভব, কৃত- 
বিদ্যের বিনয় ও পাপাত্মার বিনাশ এই চারিটী "সদ্যই ফল 
প্রসব করে। অগ্নিহোত্র, মৌন, অধ্যয়ন ও যজ্ঞ এই চতুর্বিবধ 
কার্ধ্য অযথাভূত অনুষ্ঠিত হইলে, মহাভয়ঙ্কর হইয়া! উঠে । 

হে ভরতবংশভূষণ! মনুষ্য সর্বব প্রযত্বে পিতাঃ মাতা, 
অগ্নি, আঁত্বা ও গুরু এই পঞ্চবিধ অগ্নির উপাসনা! করিবে। 
দেব, পিতৃ, মনুষ্য, ভিক্ষু ও অতিথি এই পাঁচের পুজ। 
করিলে, যশোলাভ হয়। আপনি যে যে স্থানে গমন করিবেন, 
মিত্র, অমিত্র, মধ্যস্থ, উপজীব্য ও উপজীবী এই পাচ ব্যক্তি 

আপনার অনুগামী হইবে। পঞ্চ ইন্ড্রিয়ের মধ্যে কোন ইন্দ্রিয় 
স্থলিত হইলে, চন্মপাত্রের ছিদ্রবিনিঃস্যত জলের ন্যায়সমস্ত 
বুদ্ধি বিনষ্ট হইয়! যায়। 

হে রাজন! এখশ্বরধ্যকাম ব্যক্তির নিদ্রা, জড়তা, ভয়, 
ক্রোধ, আলস্য ও দীর্ঘসুত্রত। এই ছয় দোষ পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য । ধীমান্ পুরুষ সমুদ্রে ভগ্ন তরির ন্যায়, অপ্রবক্তা 
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আচার্য্য, অধ্যয়নশূন্য পুরোহিত, রক্ষণাঁনমর্থ ভূপতি, অপ্রিয়- 
বাদিনী ভার্ধ্যা,গ্রামবাসে অভিলাধী গোপাল ও বনবাঁসে অভি- 
লাষী নাপিত এই ছয় ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করেন । সত্য,দান, 
অনালস্য, অনুসুয়া, ক্ষম!, ও ধৈর্য্য এই ছয়টী গুণ পরিত্যাগ 
করা কদাচ পুরুষের উচিত নহে । গো, কৃষি, ভার্ধ্যা, সেবা, 
বিদ্যা ও শৃড্রঙ্গতি এই ছয়টী বিষয়ের রক্ষা না করিলে ত- 
ক্ষণাঁ বিনষ্ট হইয়া যায়। এই ছয় ব্যক্তিরা পুর্ব্বোপকারীর 
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়। থাকে; শিক্ষিত শিষ্যগণ আচা- 
ধ্যের প্রতি, কৃতদার ব্যক্তি মাতার প্রতি, বিগতকাম পুরুষ 
স্ত্রীর প্রতি, কৃতকার্য্য ব্যক্তিগণ প্রয়োক্ধনের প্রতি, পারপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিগণ নৌকার প্রতি ও লব্ধারোগ্য ব্যক্তিগণ চিকিৎস- 
কের প্রতি অশ্রদ্ধ! প্রকাঁশ করিয়া থাকে । আরোগ্য, আনৃণ্য, 
অপ্রবান, সগ্সংসর্গ, অনুকূল জীবিকা ও নির্ভয়ে বাস এই 
ছয়টী জীবলোকের সুখ । ঈষাঁ, ঘ্বণী, অসন্তষ্ট, ক্রোধাসক্ত, 
নিত্য শঙ্কিত ও পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় প্রকার ব্যক্তি 
নিত্য দুঃখিত বলিয়। পরিগণিত | নিত্য অর্থের আগম, 
অরোগিতা, প্রিয়কারিণী ও প্রিয়বাদিনী ভার্ধ্য], বশ্য পুত্র ও 
অর্থকরী বিদ্যা এই ছয়টী জীব লোকের সুখ । কাম, ক্রোধ, 

শোক, মোহ, মদ ও মান এই ছয়টা মনুষ্যের চিত্তে সতত 

অবস্থিতি করিতেছে । যিনি এই সকলকে পরাজয় করিতে 

পারেন, তিনি কদাচ পাপ ব! অনর্থের তাজন হন না। চৌর 

প্রমত্ত ব্যক্তির নিকট, প্রমদ1 কাযুকের নিকট, যাজক যজমা- 

নের নিকট, রাজ! বিরোধীর নিকট ও পণ্ডিত ৫ নিকট 
জীবিক। নির্বাহ করিয়। থাকেন। 

হে রাজন! স্ত্রী, অক্ষ, মৃগয়া, পান, জারা দণ্ড- 

পারুষ্য ও অর্থদূষণ রাজাদিগের এই সাতপ্রকার দোষ 
পরিত্যাগ করা পর্ধবতোতাবে কর্তব্য । কারণ এ পাত প্র- 
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কাঁর দোঁষে দূষিত হইলে, বদ্ধমূল ভূপতিও বিনাশ প্রাপ্ত 
হুন। 

হে ভারত ! ব্রহ্ষস্বহরণ, ব্রহ্মহত্যা, ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ, 
তাহাদিগের সহিত বিরোধ, তীাহাদিগের নিন্দায় আনন্দ 

ও প্রশংসায় ঈধ্যাপ্রকাশ, কাধ্যকালে তীহাদিগের স্মরণ 
না করা এবং যাচ্ঞ| করিলে তাহাদিগের প্রতি অসুয়! প্রকাশ 
করা এই আটটা মনুষ্যের বিনাশেরপুর্ববনিমিত্ত। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি 
এই সমস্ত দোষ বিবেচনা সহকারে পরিত্যাগ করিবেন । 

বন্ধুমমাগম, বিপুল অর্থাগম, পুত্রকে আলিঙ্গন, স্ত্রীসংসর্গ, 
সমুচিত সময়ে প্রিয়ালাপ, স্বপক্ষের সমুন্নতি, অভিপ্রেত- 
সিদ্ধি ও জনসমাঁজে প্রশংসালাঁভ এই আটটী হর্ষের সার 
স্বরূপ । প্রজ্ঞা, কৌলীন্য, দম, শাস্্রজ্ঞন, পরাক্রম, মিত- 
ভাষিতা, যথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটা গুণ পুরু- 
যকে সমুল্লসিত করে। 

এই দেহরূপ গৃহে নয়টা দ্বার, তিন্টা স্তম্ভ এবং পাচটী 
সাক্ষী বিরাজমান আছে। জীবাত্মা উহাতে অধিষ্ঠিত রহি- 
য়াছেন। যে ব্যক্তি ইহার তত্র অবগত;তিনিই যথার্থ পণ্ডিত । 

হে ভারত! মনত, প্রমন্, উন্মন্ত, শ্রান্ত, ত্রুদ্ধ, ক্ষুধার্ত, 
ত্বরান্থিত, লুব্দ, ভীত ও কামী এই দশ জন ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য ; 
অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি ইহাদের সংসর্গ করিবেন লা । 

পুর্বেব অস্ুরেন্ছ্র সুধন্থ। পুত্রের নিমিভ যেরূপ বলিয়া- 
ছিলেন, এ স্ছলে সেই পুরাতন ইতিহাষ উদাহরণ স্বরূপ 
কীর্তিত হুইতেছে। যে রাজা কাম ক্রোধ পরিত্যাগ ও 
পাত্রে দান করেন এবং বিশেষজ্ঞ হন, লোকে তাহারেই 

প্রমাণ স্বরূপ অবলম্বন করে। (যনি লোকের বিশ্বামোৎ- 
পাদনের উপায় অবগত আছেন দোষ সপ্রমাণ হইলেই 
ক্পরাধীর দণ্ড করেন এবং অপরাধানুরূপ দণ্ডের পরিম৭ 
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ও বিষয়বিশেষে ক্ষম! প্রদর্শন করিয়। থাকেন, তিনিই 
সম্পূর্ণ রাজলক্ষমীর আশ্রয় । যিনি ভুর্ববল শক্রকেও অবজ্ঞা 
না করেন, প্রত্যুত রন্ধীস্বেষণে অবহিত হইয়! বুদ্ধি পূর্বক 
তাহার সেবা করেন,এবং যিনি বলবান ব্যক্তির সহিত বিগ্রহ 
ন1! করিয়া, যথাকালে বিক্রম প্রকাশ করেন, তিনিই ধীর। 
যে মহাতেজ। মহীপতি আপদগত হইয়াও, কদাচ ব্যথিত 
ও বিষুপ্ধ হন না, প্রতুযুত, অবহিত হইয়1, তাহার প্রতি- 
বিধানার্থ যত্ব করেন এবং ড্ঃখনহিষুণ হন, তাহার সমুদায় 
শত্রু পরাজিত হইয়াছে। যিনি অনর্থক প্রবাস আশ্রয়, 

ছুরাকআাদের সহিত সংসর্গ ও পরদারাভিগমন না করেন, 
এবং দস্ত, চৌর্য্য, খলনা ও মদ্যপান এই সকল দোষের 
বশীভূত না হন, তিনি নিরন্তর সুখী | যিনি দক্তবশ হইয়া, 
ত্রিবর্গের সেবা না করেন, জিজ্ঞাসিত হুইয়া, সত্য কথা 
বলেন, ভল্প বিষয়ের নিমিত্ত বিবাদোম্ুখ না হন, পুজার 
অপ্রাপ্তিতে ক্রোধ প্রকাশ বা কাহার গুণে দোষারোপ করেন 
না, সর্ধবভূতে দয়াবান্ হন, স্বয়ং বলহীন হইয়া, কাহার 
সহিত বৈরাচরণ, ব। অন্যের বাক্য অতিক্রম করিয়! আপনি 
কোন কথ প্রয়োগ না করেন, সেই বৈবাদসহিষ্ণ ব্ক্তি 
সর্বত্র প্রশংসনীয় হন! যিনি ওদ্ধন্য, পুরুষকা'র সহকারে 
অন্যের নিন্দ! বা মদগর্বরবিত হইয়া, কাহাকেও কটুক্তি করেন 
না, তিনি সকলেরই প্রিয় হইয়া থাকেন। যিনি প্রশমিত 

বৈরানল সন্ধুক্ষিত ও গর্ব প্রকাশ না করিয়াও, নিতান্ত 
তেজোহীন ব্যবহার করেন না এবং আপনার দীনত। প্রকাশ 
করিয়া], অকার্যের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হন না," পণ্ডিতগণ 
তাহারে সাধুশীল বলিয়! নির্দেশ করেন। যিনি আত্মস্থখে 
নিরতিশয় হর্ষ ও পরছুঃখে সন্তোষ প্রকাশ করেন না, এবং 

দান করিয়। অনুতপ্ত হন না, তিনিই সৎ পুরুষ ও সাধুশীল। 



১০২ মহাভারত । 

দেশাচাঁর, ভাষাতেদ ও জাতিধর্্মপরিজ্ঞানে সমুণ্স্ুক ব্যক্তি 
নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয়েরই মর্শ্রজ্ঞ হন। তিনি যথ। ইচ্ছা 
গমন করুন, সর্বদাই বনু ব্যক্তির উপরে আধিপত্য করিতে 

পারেন। যে ধীমান্ পুরুষ দত্ত, মোহ, মাহুসর্ধ্য, পাপকর্ম্, 
রাজবিদ্বেষ, ক্রুরতা, বু লোকের সহিত শত্রতা, এবং মত্ত, 

উন্মভ্ভ ও দুর্জনের সহিত বাদর্বিতণ্ডা পরিত্যাগ করেন, 

তিনিই প্রধান। যিনি দম, শম, শৌচ, দৈব ও মাঙ্গলেক 
কর্ম, প্রায়শ্চিন্ত ও লোকসিদ্ধ বহুবিধ প্রবাদ নিত্যকর্তব্য 

বলিয়া, মন্তকে বহন করেন, দেবগণ তাহার অভ্যুদয় 

সাধন করেন। যিমি সমকক্ষ ভিন্ন অসমকক্ষের সহিত বিবাহ 

সম্বন্ধ করেন না, সমান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা, ব্যবহার 

ও আলাপ করেন এবং আপনার অপেক্ষা সমধিকগুণশালী 
ব্যক্তিগণের দৃক্টান্তে কার্ধ্য করিয়া থাকেন, তাহার সমুদায় 
নীতিই স্ুপ্রযুক্ত হয়। যিনি অনুজীবীদিগকে বিভাগ পৃর্ববক 
প্রদান করত, আপনি পরিমিত ভোজন করেন, বহু কর্ম 

করিয়া! অল্প পরিমাণে নিদ্রিত হন এবং প্রার্থিত হইয়া, 
শত্রদিগকেও ধন্দান করেন, সেই জিতেক্ড্রিয় ব্যক্তি কদাচ 

বিপদাপন্ন হন না। গোপনীয় রূপে মন্ত্রিত বিষয়ের অনুষ্ঠান 
করাতে, লোকে যাহার অভিপ্রেত অবগত হইতে না পারে 

তাহার সামান্য অর্থও বিফল হয় না। যিনি সর্বভূতের 
শান্তিবিধানে নিরত, সত্যনিষ্ঠ, মৃদু, বদান্য ও বিশুদ্ধন্বভাঁব- 
সম্পন্ন, তিনি নুজাতিসমূদ্ভুত নির্মল মণির ন্যায় জ্ঞাতিগণ 

মধ্যে নিরতিশয় বিখ্যাতি লাভ করেন। স্বানুঠিত দুক্কর্মম 
অপরে জানিতে না পারিলেও, যিনি আপনিই আপনর 
নিকট লজ্জিত হন, তিনি সর্বোপরি গৌরবান্বিত হন। 
এবং ন্ুমন! ও সমাহিত হইয়া! স্বীয় অপরিমেয় তেজোরাশে 
দ্বার দিবাকরের ন্যায় বিদ্যোতিত হুইয়া থাকেন। 



উদ্যোগপর্ব | ১০৩ 

হে অস্থিকেয়! ব্রহ্মশাপদপ্ধ মহাত্মা পাণুর ইন্দ্র- 
প্রতিম পঞ্চ পুত্র অরণ্যে সযুদ্ভুত হইয়াছেন । আপনিই 
তাহাঁদিগযক বণন কালে বদ্ধিত ও শিক্ষ। গ্রদাঁন করেন ন। 

তাহারা এক্ষণে আপনার নিদেশ পালন করিতেছেন অতএব 
তাহাদিগকে উপযুক্ত রাজ্য ছেদন করিয়া, সপুত্র সুখী ও 
সন্তষ্ট হউন। তাহা! হইলে, দেবতা বা! মনুষ্য কেহই আপ- 
নার দোষ সম্ভাবনার সমর্থ হইবেন ন| | 

চতুক্ত্ি”শতম অধায়। 

ধুতরা কহিলেন,হে তাঁত! এইরূপ জাগ্রদবস্থায় চিস্তা- 
দগ্ধ ব্যক্তির যেরূপ কার্ধ্য কর! কর্তব্য, তখহ! কীর্তন কর। 
তুমিই একমাত্র আমাদিগ্ের ধন্্ার্থবিনিদ্দেশে সুনিগুণ | 
অতএব বুদ্ধি পৃর্ববক সমুদায় বিষয় যথাযথ অনুশাসন কর। হে 
বস! যাহ] যুধিষ্ঠিরের ও কৌরবগণের হিতকর বলিয়া বোধ 
হয়, এক্ষণে তাহাই উল্লেখ কর। ভবিষ্য অনিষ্ট আশঙ্কা 
করিয়া, পুর্ববকৃত অপরাধ সমস্ত আমার প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান 
হইতেছে! সেই জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে জিজ্ঞাসিতে ছি, যুধিষ্ঠি- 
রের যথার্থ অভিপ্রেত কীর্তন কর! 

বিছুর কহিলেন, ফাহার পরাভব ইচ্ছা না করা যায়, 
তাহার শুভ হউক বা অশুভ হউক, প্রিয় হউক বা অপ্রিয় 
হউক, জিজ্ঞাসিত না হইলেও, তাহা প্রকৃত রূপে উল্লেখ 
কর! কর্তব্য। অতএব আমি কুরুকুলের কল্যাণকামনায় ধর্ম 
ও হিতসঙ্গত বাক্য বলিতেছি, শ্রবণ করুন । 

হে রাজন্ ! মে সকল কার্ধ্য মিথ্যাময় ও অসছুপায়ে অনু 



১৪ মহাভারত! 
ঠিত হইলেও সিদ্ধ হইতে পারে, আপনি তাহা! পরিহার 
করিবেন। যে সকল কার্ধ্য যুক্তিবিহিত ও উপযুক্ত উপায়- 
সঙ্গত হুইয়াও, সিদ্ধ ন! হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহাতেও বিষ 
হইবেন না। প্রত্যেক কার্য্যেরই অনুবন্ধ, বিষয়, সম্বন্ধ ও 
প্রয়োজন আছে ।অতএৰ অগ্রে তৎসমস্ত সম্যক পর্যযালোচন। 

পূর্বক কার্য অবধারণ ও আরম্ভ করিবে ; বিচার না করিয়া, 
কদাচ কর্্মানুষ্ঠান করিবে না । ধীর ব্যক্তি কর্মের অনুবন্ধ ও 
পরিণাম এবং আপনার উদ্যম পর্যালোচন! পুর্ববক, হয় 
তাহাতে প্রবৃত্ত, ন! হয় নিবৃত্ত হইবেন। 

যে রাঁজা স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয়, দৌষ, দণ্ড ও জনপদ প্রভৃতি 

নির্ণয় করিতে অসমর্থ, তিনি চিরস্থায়ী রাজপদ লাভ করিতে 
পারেন না। যিনি যথাবিহিত রূপে উল্লিখিন বিষয়সমূহের 

প্রমাণ সমস্ত বিলক্ষণ ভবগত আছেন এবং ধন্মাথপরিজ্ঞানে 

অভিনিবেশ করেন তিনিই রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন ।রাজ্য- 
লাভ হইলেই, যথেচ্ছাচাঁর কর! কর্তব্য নহে ।বৃদ্ধকাল ঘেরূপ 

সুকুমার কান্তি বিকৃত করে, মেইরূপ অবিনয় বিপুল রাজ- 
লক্ষমীকেও বিনষ্ট করে। মণ্স্য লোভাক্রান্ত হইয়া,আমিষপ্র- 
চ্ছাদিত লৌহময় বড়িশ গ্রাস করে; পরিণামবন্ধন একবারও 
চিন্তা করে না। অতএব যাহ গ্রাসের উপযুক্ত এবং গ্রাস 
করিলে পরিপাক ও হিতকর হইতে পারে, কল্যাণকামী 
ব্যক্তি তাহাই গ্রান করিবেন। বৃক্ষের অপরিপক ফল চয়ন 

করিলে, কিছুমাত্র রসলাভ হয় না; এবং বীজও বিনষ্ট 
হইয়া! যায়। অতএব যে বিচক্ষণ পুরুষ উপযুক্ত সময়ে সুপ 
ফল চয়ন করেন, তিনি রললাভ ও পুনরায় ফললাভও ক- 
রিতে পারেন। ভ্রমর যেরূপ পুম্পের অব্যাঘাতে মধু সংগ্রহ 
করে, তদ্রপ রাঁজা অহিংস। দ্বার প্রজাগণের নিকট অর্থ গ্রহণ 
করিবেন। ফলতঃ, মালাকারের ন্যায় প্রত্যেক বৃক্ষ হইতেই 



উদ্যোগ পর্ব । ১০৫ 

পুগ্পচয়ন করিবে, কিন্তু অঙ্গারকারের ন্যায় কোন বৃক্ষেরই 
সুলোুপাটন করিবে ন|। 'কার্য্যের অনুষ্ঠানে কি ফললাভ 
হয় এবং অননুষ্ঠানেই বা কিরূপ হয়, পুরুষ এইরূপ বিবে- 
চন! করিয়াই কার্ধ্য করিবে, অথবা বিরত হইবে । যাহাতে 
পুরুষকার বিফল হুইয়। থাকে, সেরূপ কার্ষেের অনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইবে না। কামিনীগণ যেরূপ ক্লীব পতিরে কামন। 
করে না, তন্রপ নিক্ষলপ্রপাদ নিম্ষলক্রোধ নরপতি প্রজা 
গণের বিরাগভাঁজন হুইয়! থাঁকেন। যাহা অনয়াসপাধ্য 
হইলেও মহাফল প্রসব করে, ধীমান্ ব্যক্তি সন্বর সেইন্ূপ 
কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিবেন; বিলম্ব করিয়া! তাহার ব্যাঘাত 
করিবেন না। যে রাজা সপ্রণয়, সতৃষ্ণ ও সরল দৃষ্টি সহকারে ' 
প্রজাদিগকে অবলোকন করেন, তিনি নিঃস্তব্ধ হইয়া, স্বীয় 
আসনে উপবিষ্ট হইলেও, প্রজাদের অনুরাভাজন হন। 
পু্পসম্পন্ন হইয়াও ফলহীন হইবে, ফলিত হইয়াও ছুরা- 
রোহ হইবেও অপরু হইয়াও পকের ন্যায় প্রতীয়মান 
হইবে । তাঁহ। হইলে, কোন কালেই বিশীর্ণ হইবে না। 
ধাহার চক্ষু, মন, বাক্য ও কম্ঘন সকলের প্রীতি সম্পাদন করে, 
লোকে তীাহার প্রতি প্রীতিমান্ হয়। যেরূপ ম্বগগণ ব্যাঁধ 
হইতে ভীত হয়, সেইরূপ যে ব্যক্তি প্রাণিগণের ভয়সাধন 
করে, মে সাগরান্ত পৃথিবী লাভ করিয়াও রক্ষা করিতে 
পাঁরে না। জলদজাল যেরূপ বায়.বশে বিচ্ছিন্ন হয়, সেইরূপ 

ভুর্নাতিপর ব্যক্তি ম্বোপার্জ্রিত পৈতৃক রাজ্য বিনষ্ট করিয়া 
থাকে৷ যিনি সাধুগণচরিত ধর্ম অনুষ্ঠান করেন, বনুদ্ধরা 
বনুপূর্ণ। হইষা, তাহার এইবর্ধয বর্ধন করত বৃদ্ধি পাইতে 
থাকেন। যে ব্যক্তি ধন্দপরিহারপূর্ববক অধন্মাচরণে 

প্ররৃন্ত হয়, পৃথিবী তাহার হস্তগতা হইয়া, অনলনিক্ষিপ্ত 

চর্পটের ন্যায় সঙ্কুচিত হন। বুদ্ধিমান নরপাঁতর 

(১৪) 



১০৬ মহাভারত! 
পররাষ্রবিমর্দনের ন্যায় স্বরাট্রপরিপাঁলনেও সবিশেষ যত্ব 
কর! কর্তব্য | 

ধর্ম বারা রাঁজ্যলাভ করিবে এবং ধর্ম দ্বারাই তাহ! পরি- 
পাঁলন করিবে। ধর্ম দ্বার! এঁশ্বর্য্যলংভ হইলে, আপনা হই- 
তেই তাহা পরিত্যক্ত হয় না এবং সেই এশবর্ধ্যও অধিকা- 
রীকে পরিত্যাগ করে না। প্রলাপী, উন্মন্ত ও জল্পনাশীল 
বাঁলকেরও নিকট উপদেশ গ্রহণ করিবে । প্রস্তর হইতে যে- 
রূপ কাঞ্চন সংগৃহীত হয়, সেইরূপ সকল বস্ত হইতেই 
সাঁর সঙ্কলন করিবে । শিলাহারী যেরূপ ক্ষেত্রপতিত অবশিষ্ট 
শস্য সংগ্রহ করে, ধীর ব্যক্তি সেইরূপ সকলের নিকটেই 

ই সদাচার, স্ুভাষিত ও ন্ুকৃত সঞ্চয় পুর্ববক সম্তষ্ট হৃদয়ে 
কালযাপন করিবেন । গো সকল গন্ধ দ্বার।, ব্রাঙ্গণগণ বেদ 

দ্বারা, রাজারা গুপ্তচর দ্বারা এবং ইত্তর ব্যক্তির! চক্ষু দ্বারা 
দর্শন করে। ঘে গাভী দোহনসময়ে নান! প্রকারে উৎপাত 

করে, সে বিস্তর ক্রেশ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নুদুহ! হইলে,কেহই 

তাহারে নিগৃহীত করে না। সেইরূপ, যাহা উত্তপ্ত ন! হইয়াই 
প্রণত হয়, কেহই তাহারে তাপ প্রদান করে না। যেকাষ্ঠ 
সহজেই অবনত হয়, তাহারে যত পূর্ববক নামিত করিবার 

প্রয়োজন কি? বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি এই দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্বক 
বলবানের নিকট অবনত হুইবেন। যিনি বলবানের নিকট 

অবনত হন, তিনি বলাধিষ্ঠাতা ইন্দ্রকেই প্রণাম করেন । যে- 
রূপ বারিদমগ্ডল পশুগণের ও মন্ত্রী নরপতিগণের বন্ধু, 
সেইরূপ পতি কামিনীগণের ও বেদ ব্রাক্ষণগণের মিত্র। 
সত্য দ্বার] ধর্ম, যোগ দ্বার বিদ্যা, শরীরপরিক্ষরণ দ্বারা 
কান্তি, সদাচার ছ্বারা কুল,পরিমাণ দ্বার] ধান্য, ব্যায়াম দ্বার! 
আশ্বগণ, তত্বাবধারণ দ্বারা গোধন সকল এবং কুচ্ছিত গরি- 
চ্ছদ দ্বার! স্ত্রীগণ সুরক্ষিত হইয়া থাকে । আমার মতে কুল 



উদ্যোগ পর্ব । ১০৭ 

কখন আচারত্রষ্ট পুরুষের ভদ্রতার কারণ হইতে পারে ন1) 
কারণ, নীচবংশীয় জনগণও সদাচারসম্পন্ন হইলে, ভদ্র 
বলিয়! পরিগণিত হইতে পারে। পরের এশ্বর্য, রূপ, বীর্য, 
কুল, বংশ, সুখ, সৌভাগ্য ও পুরস্কার দর্শন পুর্ববক যাহার 
ঈর্ধ্য। সমুণ্পন্ন হয়, তাহার ব্যাধির অন্ত নাই; মে চিররুগ্ন, 
সন্দেহ নাই। 

অকার্য্যের অনুষ্ঠান, কার্য পরিবর্ন ও ফলসিদ্ধির পূর্বে 
মন্ত্রভেদ এই তিনটা যাহার ভয়ো্পাদন করে, তিনি যে 
বস্ত সেবন করিলে মত্ত হইতে পারেন, তাহা এক বারেই 
পরিহার করিবেন । বিদ্যাঁমদ, ধনমদ ও কৌলীন্যমদ গর্ববপর্ 
লোকদিগের এই তিন প্রকার মদ প্রসিদ্ধ আছে। কিন্ত 
সাধুদিগের পক্ষে ইহ! দম স্বরূপ । তাহার! ইহ! দ্বারা বিন- 
য়াদিগুণসম্পন্ন হইয়া! থাকেন ।নাধুগণ কোন কার্যাদূত্রে অনা- 
ধুদিগের উপানন! করিলে, মেই অসাধুগণ সাধুসেব! দ্বারা 
আপনাদিখকে সাধু বলিয়। বোধ করে। ফলতঃ১ সাধুগণই 
সাধুদিগের, জিতাত্বা মানবগণের এবং অপাধু সকলের 

আশ্রয়। অসাধু ব্যক্তি কখন সাধৃশীলের আশ্রয় হইতে পারে 

না। লুন্দরবেশভূষাঁসম্পন্ন ব্যক্তি নভা, গোধনশালী মিষট- 
ভোজনলালসা এব যানবান্ ব্যক্তি পথ পরাজয় করে; কিন্তু 

শীলবান্ ব্যক্তি সর্বত্রই জয়শখলী হন। ফলতঃ, শীলই পুরু- 
ষের প্রধান গুণ ; যাহার শীল নাই, ত'হার জীবন, ধন ব1 
বন্ধু কিছুতেই প্রয়োজন নাই। 

হেরাজন্! ধনবান্ ব্যক্তি মাঁসপ্রধান, মধ্যবিত্ত দুগ্ধ" 

প্রধান, এবং দরিদ্রগণ তৈলপ্রধান ভোজন করিয়। থাকে । 

কিন্ত দরিড্রের ভোক্ষ্য অন্ন ধনী অপেক্ষাও সুমিষ্ট । কেন না, 

যে ক্ষুধা দ্বারা সকল বস্তই নুম্বাদ হয়; ধনীদদিগের পক্ষে 
তাহ! নিতান্ত দুর্লত। ফলতঃ, ধনবান্ ব্যক্তি প্রায়ই সমাধিক- 



১০৮ মভাভারত । 

ভোজনশক্তিসম্পূন্ন হইতে পারে না। কিন্তু দরিদ্রদিগের 
জঠরানলে কাঠ সকলও জীর্ণ হইয়া! থাকে! 

অধম ব্যক্তির! জীবিকার হানি হইলেই ভীত হয়; মধ্যম 
লোকের! মৃত্যু হইতে ভয় পান এবং উত্তম ব্যক্তির অপ- 
মান হইতে ভীত হুইয়! থাকেন। এশ্বধ্যমদ পানমদ, 
বিদ্যামদ প্রভৃতি হইতেও অধিকতর অনিষ্উজনক। কারণ, 
পতন না হইলে এরশ্বর্যমদমত্ত ব্যক্তির চৈতন্য হয় না। 
গ্রহগণ যেমন নক্ষত্রদিগকে সম্তপ্ত করে, সেইরূপ অসংযত 
ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব ব্ষিয়ে আসক্ত হইয়া,পৃথিবীকে পরিতাপিত 
করে। বিষয়বাসনা প্রবর্তক স্বভাবজাত ইন্ড্রিয়গণের বশীভূত 
হইলে, শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় আপদ্রাশি বদ্ধিত হইয়া 
থাকে। যে রাজা আত্মজয় না করিয়! অমাত্যকে অথব৷ 

অমাত্যজয় না করিয়া, অমিত্রকে জয় করিতে অভিলাষী হন, 
তিনি অবশ হইয়। পরিহীন হইয়া! থাকেন। অতএব প্রথমে 
মনকে ই শক্র রূপে পরাজয় করিবে ; পরে অমাত্য ও আমিত্র- 

জয়ে অভিলাষী হইলে, তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারিবে, 
সন্দেহ নাই । যিনি জিতেক্দ্রিয়, জিতাত্মা,বিরুদ্ধাচারীর প্রতি 
দণ্ডপ্রণেত। ও সমীক্ষ্যকারী, রাজলক্ষমী তাহারই ভোগ্যা 
হইয়া থাকেন । 

হে মহারাজ ! পুরুষের শরীর রথ স্বরূপ, আত্ম সারথি 
ও ইন্ড্রিয়গণ অশ্ব । ধাঁর ব্যক্তি অপ্রমত্ত ও সুনিপুণ রথীর 
ন্যায় এ সমস্ত বশীভূত অশ্ব দ্বারা নির্ব্বিদ্বে গমন করেন। 
অবশীভূত ও অশান্ত অশ্ব কল যেরূপ পথিমধ্যে অনিপুণ 
সারথিকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ অশাদিত ইন্দ্রিয়বর্গও 
পুরুষের প্রাণ বিনাশ করিয়৷ থাকে । যে ছুর্ববোধ পুরুষ 

অপরাজিত ইন্ড্রিয়গণের বশীভূত হুইয়া অর্থ হইতে 
অনর্থ ও অনর্থ হইতে অর্থ লাভের প্রত্যাশা করে, সে সুধি- 



উদ্যোগ পর্ব ৷ ৮০৯ 

যম ছুঃখকেই ন্ুখ বোধ করে। যে ব্যক্তি ধর্ম্ার্থ পরিবজন 

পুর্ববক ইন্দ্রিয়গণের অনুসারী হয়, তাহার শ্রী, প্রাণ, ধন ও 
পরিজন ভ্রংশিত হইয়। থকে । ইন্ড্রিয়গণের প্রভু ন। হইয়া, 
বিপুল এশ্বর্্ের প্রভূ হইলে, সত্বর তাহা হইতে. পরিভ্রষ্ট 
হইতে হয়। অতএব মন, বুদ্ধি ও ইন্ট্রিয়দিগকে দমন করিয়। 
আত্মানুসন্ধান করিবে । কেননা, আপনিই আপনার বন্ধু ও 
আপনিই আপনার রিপু। যিনি আত্মজয় করিয়াছেন, তিনি 
আপনিই আপনার বন্ধু। 

হে ভরতর্ষভ! মহামীন যেরূপ ক্ষুদ্রছিদ্রসম্পন্ন জালকে 
ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রপ কাম ও ক্রোধ জ্ঞানকে বিন করিয়া 
থাঁকে। যে ব্যক্তি ধন্মার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, ইহলৌকিক 
বিষয়ে প্রবৃত্ত হন, তিনি ধনধান্যাদিসম্পৃন্ন হইয়া সতত 
সুখ সচ্ছন্দে বাঁস করেন। যে ব্যক্তি মতিবিকারসমুদ্ভূত 
অন্তরস্থ পঞ্চ শক্রকে পরাজয় ন৷ করিয়া, বাহ্য শত্রু বিজয়ে 
সমু্সুক হয়, সে স্বয়ং শত্রু কর্তৃক অভিভূত হুইয়। থাকে । 
ছুরাচার নরপতিগণ রাজ্যমোহ নিবন্ধন প্রায়ই ইন্দ্রিযণণের 
বশীভূত হুইয়া, স্বীয় ছুক্ষ্্ম প্রভাবে বধ্যমান হয়। আর্দ্র 
কাষ্ঠ যেরূপ শুক্ষ কাষ্ঠের সহিত মিশ্রিত হুইয়া দগ্ধ 
হয়, সেইরূপ নিষ্পাপ ব্যক্তি পাপকারীর সংপর্গে থাকিয়া, 
তুল্যরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হয়। অতএব পাপাত্সার মহিত কদাচ 

মিলিত হইবে না| যে ব্যক্তি মোহ বশতঃ স্ব স্ব বিষয় সংসক্ত 
উৎ্পথগামী রিপুদিগ্রকে নিগৃহীত না করে, সে বিপদ 
কবলে নিপতিত হয়| ছুরাচার কখন অনসুয়াঃ সরলতা, 
সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, দম, সত্য ও ন্ুুখসম্পন্ন হয় না। 
আত্মচ্ঞান, অনায়াস, তিতিক্ষা, ধন্মনিত্যতা, গুপ্ত কথ ও 

দান এই কয়েকটা অধম ব্যক্তিরে কখন আশ্রয় করে না। 

মুঢ় ব্যক্তি নিন্দা ও তিরস্কার দ্বারা পত্ডিতগণণের হিংসা করিয়া 



১১৪ মহাভারত । 

স্বয়ং পাপভাগী হয়; পণ্তিতগণ ক্ষমা প্রদর্শন পূর্বক 
তাহা হইতে মুক্তিলাত করেন। যেরূপ হিংসা! অপাধুদিগের, 
দণ্ডবিধি নরপতিগণের এবং পতিশুশ্রীাধা। অবলাগণের বল, 
সেইরূপ ক্ষমাই গুণশালীদিগের একমাত্র বল। 

বাক্যসংযম নিতান্ত দুক্ষর; অর্থসম্পন্ন বিচিত্র বহু বাক্য 
প্রয়োগ করাও সহজ নহে। স্ুভাষিত বিবিধ কল্যাণের 
আকর; কিন্তু ছুর্ভাষিত হইলে, তাহাই আবার অনর্থের হেতু 
হইয়! উঠে । বাণে বিদ্ধ অথবা কুঠার দ্বার] ছিন্ন হইলে, বনও 
পুনর্ববার অন্কুরিত হয়, কিন্তু বাক্যশল্যে বিদ্ধ হইলে হৃদয় 
অস্কুরিত হয় না। ফলতঃ, হুর্ববাক্য ভয়ঙ্কর বিকার স্বরূপ । 

শন নকলও শরীর হইতে বহিষ্কৃত কর! যায়, কিন্তু বাক্শল্য 
কিছুতেই উৎ্পাটিত হইতে পারে না। উহ] হৃদয়ে দৃট- 
বদ্ধ হইয়। থাকে | বাক্যবাণহত বাক্তি অনবরত শোক প্রকাশ 
করে। এরূপ শর পকল শক্রর মর্ধস্থানেই নিপতিত হয়। 
অতএব পণ্ডিত ব্যক্তি কদাচ শক্রর এতি তাহ প্রয়োগ 

করিবে ন!। 
দেবতার! অগ্রে বুদ্ধি বিনষ্ট করিয়া, পরে পরাভূত 

করেন, শুতরাঁধ অনিষ্জনক অকার্ধ্য সকলই মনুষ্যের 
সেব্য হইয়! থাকে। বুদ্ধি কলুধিত ও ক্ষযদশা উপনীত 
হইলে, দুর্নীতি নীতির ন্যায় প্রতিভাত হইয়া, হৃদর হইতে 
অপন্গত হয় না । হে ভরতর্ধভ ! পাণ্বগণের মহিত বিরোধ 

করিয়া, আপনার পুত্র“দগেরগ সেই ছুর্বব,দ্ধি উপস্থিত হই- 
য়াছে, কিন্ত আপনি তাহা! জানিতেছেন না। হে রাজেন্দ্র! 
যিনি রাজলক্ষণসম্পন্ন, আপনার আজ্ঞাবহ ও প্রধান দায়াদ ; 

যিনি ত্রিভুবনরাজ্যের গুদু হইবার উপযুক্ত, তেজ ও প্রজ্ঞ'- 
সম্পন্ন, ধর্ম ও অর্থ এ ত্ৃজ্ঞ, সমুদায় ধার্িকগণের শ্রেষ্ঠ এবং 
দয়া, আনৃশংস্য ও গৌরববশতঃ অশেষ ক্লেশসহা করিয়াছেন, 



উদ্েশেগ পব ডিও 

সেই মহাত্মা যুধিষ্ঠির আপনার পুত্রদিগকে অতিক্রম করিয়! 
পৃথিবীর রাজা হউন। 

পঞ্চ ত্রি”শত্তম অধ্ায়। 

ধরার কহিলেন, হে মহাত্মন্ ! তুমি ধর্্মার্থপঙ্গত বাক্য 
সমুদয় পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিতেছ, কিন্তু তথাপি আমার 

তৃপ্তিলাভ হইতেছে না; তুমিযে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ 
করিলে,উহ। সাতিশয় আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইজেছে। অত- 
এব তুমি পুনরায় ধর্মার্থসঙ্গত বাকা সযুদায় কীর্ভন কর। 
বিছুর কহিলেন, হে রাজন্! সর্ব শীর্থে স্নান ও সর্বপ্রাণির 
গ্রতি সরল ব্যবহার উভয়ই সমান ; কিন্বা! নরলত1 অপেক্ষা - 
কৃত উত্কুষ$ । অতএব আপনি পাগুবগণের সহিত সরল 

ব্যবহার করুন; তাহ! হইলে ইহলোকে মহশী প্রতিষ্ঠা লাভ 
করত পরলোকে স্বর্গ ভোগ করিতে পারিবেন । পৃথিবীতে 
যতকাল মনুষ্যের যশ উদ্ঘোধষিত হইতে থাকে, তাবকাল 
সেন্বর্গে পূজিত হয়; এক্ষণে সুধন্বা ও বিরোচন সংবাদ 
নামক এক প্রাচীন ইতিহাস কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন! 
_ দিতিনন্দন বিরোচন কেশিনীকে লাত করিবার নিমিত 
তাহার নিকট গমন করিলে, তিনি জিজ্ঞালা! করিলেন, হে 
বিরোচন ! ত্রান্ষণ গ্রেষ্ঠ, কি দৈ ত্য অেষ্ঠ ? এবং স্ুধন্বা কি 
নিমিত্ত পর্যযঙ্কে আরোহণ করিবেন ? বিরোচন কহিলেন, হে 
কেশিনি ! আমরাই শ্রেষ্ঠ। এই লোক সযুদাষ আমাদেরই 

অধিকৃত; সুতরাঁং দেবতা ও ব্রাক্ষণেরা আমাদিগের অথেক্ষা 

শ্রেষ্ঠ হইতে পারেন না। 



টি মই।ভারত। 

কেশিকী কহিলেন, হে দৈত্যেন্দ্র! আমরা এই স্থলেই 
প্রতীক্ষা করিব । ন্ুধন্বা কল্য প্রাতঃকালে আমার উপাসনা 
করিবার নিষিত্ত এখানে আগমন করিবেন। তাহা! হইলে 
তোমাদের উভয়কেই একত্রে অবস্থিতি করিতে দেখিতে 
পাইব। বিরোচন কহিলেন, হে ভদ্রে ! তুমি যাহা কহিতেছ, 
আমি তাহার অনুষ্ঠান করিব। কল্য অুধন্থা ও আমাকে একত্র 
সমাগত দেখিবে। 

পরে রাত্রি প্রভাত হইলে, যেখানে বিরোচন ও কেশিনী 
অবস্থিতি করিতেছেন, শুধন্বা তথায় উপস্থিত হুইলেন। 
কেশিনী ব্রাহ্মণকে উপস্থিত দেখিয়! প্রত্যাগমন পুর্ববক 

তাঁহাকে পাদ্য, অর্ঘ্য ও আপন প্রদান করিলেন । আুধন্বা কহি- 

লেন,হে দৈত্যরাজ ! আমি তোমার এই হিরগ্নয় আপন স্পর্শ 
করিলাম, কিন্তু যদি তোমার সমান হুই তাহা হইলে, অব- 
শ্যই প্রতিগমন করিব, তোমার সহিত কদাচ একাসনে উপ- 
বেশন করিব না । বিরোচন কহিলেন, হে নুধন্বন্! কাষ্ঠ,পীঠ, 
কুশাশন ও কুশমুস্তি আপনার উপযুক্ত আসন; তুমি কোন 

রূপেই আমার একাসনে বমিবার উপযুক্ত নহ। জুধন্বা কহি- 
লেন, হে বিরোচন ! ত্রাহ্ষণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র ইহার! 
পিত! পুত্রে একাসনে উপবেশন করিতে সমর্থ হন; কিন্তু এ 
চারি বর্ণের পরস্পর একাননে উপবেশন কর! নিতান্ত নিষিদ্ধ । 
আমি উপবেশন করিলে তোমার পিতা আমার আমনের 
অধোভাগে উপবেশন করিয়া উপাসন! করিতেন। 'তুমি 
বালক, গৃহমধ্যে বিবিধ সুুখসেব্য দ্রব্য সমুদয় উপভোগ করি- 
তেছ, এখনও তোমার বিষয়বুদ্ধি পরিণত হয় নাই। 

বিরোচন কহিলেন, হে সুধন্বন! আমরা হিরণ্য, গো ও 
অশ্বপ্রভৃতি পণ রাখিয়। বিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নিকট এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাসা করিব। ন্ুধন্বা কহিলেন, হে দৈত্যরাজ ! হিরণ্য, 



উদ্্যোগপর্ব । ১১৩ 

গো ও অশ্ব প্রভৃতি পণ রাখিয়া আবশ্যক নাই। আইস, 
আমর! প্রাণ পণ রাখিয়া, বিজ্ঞলমাজে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাস! 
করি। বিরোচন কছিলেন, হেত্রন্গন্! আমর! প্রাণ পণ 
রাখিয়। এক্ষণে কোথায় গমন করিব? দেবতা বা ব্রাহ্মণের 

প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নাই। ন্ুধন্বা! কহিলেন, হে দৈত্যরাজ ! 
আমর! এক্ষণে তোমার পিত! প্রহ্াদের নিকট গমন করিব। 
/বৌধ হয় তিনি পুজ্রের নিমিত্ত কদাঁচ মিথ্যা কথ! কহিবেন 
না। 

বিছুর কহিলেন, তাহারা! পরস্পর এইরূপ বচনবদ্ধ 
হইয়া, প্রহাদের নিকট গমন করিলেন। তিনি তীহাদিথকে 
দর্শন করিয়। মনে করিলেন, ধাহাদিগকে কখন একত্র বিচরণ 
করিতে দেখি নাই; অদ্য তাহারা কি নিষিত্ত ক্রুদ্ধ আশী- 
বিষের ন্যায় এক পথ অবলম্বন করিয়া! আগমন করিতেছেন ? 
অনন্তর তিনি বিরোচনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বগুস! 

তোমর! পূর্বেবে কখন একত্র বিচরণ কর নাই, এক্ষণে সুধন্বার 
সহিত কি তোমার সখ্যত। জন্মিয়াছে ? বিরোচন কহিলেন, 
হে তাত! সুধন্বার সহিত আমার সধ্যত! জন্মে নাই, আমরা 
প্রাণ পণ রাখিয়া! আপনার নিকট একটী প্রশ্ব জিজ্ঞানা 
করিতে আলিয়াছি; আপনি আমাদিগের প্রশ্নের মিথ্য। 
মীমীংস! করিবেন ন1। প্রহাদ কহিলেন, হে স্ুুধস্বন্! আপনি 
ব্রাঙ্গণ ; লুতরাং আমাদিগের অর্চনীয়; অতএব জাপনার 
নিষিত্ব উদক, মধুপর্ক ও স্থলকায় শ্বেতবর্ণ ধেন্ু সকল সমাঁ- 
হৃত হউক |জ্দুধস্থা কহিলেন, হে প্রহাদ! আমি উদক ও 
মধুপর্ক পধিমধ্যেই প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ ? 
কি দৈত্যের! শ্রেষ্ঠ? এই প্রশ্বের সচুতরপ্রাপ্তির নিমিত্ত 
আপনার নিকট আগমন করিয়াছি, আপনি ইহাঁর সক্ুত্তর 
প্রদান করুন। 

(১৫) 



১১৪ মহাভারত? 
প্রস্বাদ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার একমাত্র পুত্রঃ এবং 

আপনিও স্বয়ং আমার নিকট অবস্থিতি করিতেছেন ; অতএৰ 
আমি কি প্রকারে আপনাদের এই প্রশ্নের সিদ্ধান্ত করিতে 
সমর্থ হই। অুধস্বা কহিলেন, হে মতিমন্! যদি ওরস পুত্রের 
প্রীতি সম্পাদন করা! আপনার কর্তব্য হয়, তাহা! হইলে, 
তাহাকে ধেনু ও অন্যান্য প্রিয়তর বস্ত সমুদয় প্রদান করুন, 
কিন্ত আমাদিগের বিবাদ ভগ্জন করা আপনার কর্তব্য । অত- 
এব এক্ষণে আমাদিগের বিবাদের যথার্থ মীমাংসা করুন । 

প্রহাদ কহিলেন, হে স্ুধস্থন্! যে ব্যক্তি সত্য না বলিয়। 
মিথ্যা সিদ্ধান্ত করে, সেই দুর্ব্িবক্তা কিরূপ ছুঃখ প্রাণ্ড হয় ? 
সুধস্বা কহিলেন, অধিবিন্ন! স্ত্রী এবং অক্ষপরাজিত ও অতিভা- 
রাক্তান্ত ব্যক্তি যেরূপ রজনীযোগে মহাকষ্ট ভোগ করে, 
অন্যায়বাদী ব্যক্তি সেইরূপ বিষম যন্ত্রণ। ভোগ করিয়! 
থাকে, এবং যে ব্যক্তি মিথ্যাসাক্ষ্য প্রদান করে, সে নগর 

মধ্যে অবরুদ্ধ, বুভুক্ষিত ও বহির্ঘারে শক্রগণপরিষেষ্টিতের 
ন্যায় দুঃখ ভোগ করিয়। থাকে । পশুর নিমিন্ত মিথ্যা কথা 
কহিলে পঞ্চ পুরুষ, গোর নিমিত্ত মিথ্যা কথা কহিলে দশ 
পুরুষ এবং অশ্বের নিমিত্ত মিথ্যা কহিলে, শত পুরুষ 'ও মনু 
য্যের নিমিভ মিথ্যা কহিলে সহস্র পুরুষ স্ব্গভ্রষউ হইয়া 
থাকে । হিরণ্যের নিমিত মিথ্যা কথ! কহিলে, জাত অজাত 
উভয় পুরুষ পতিত এবং ভূমির নিষিত্ত মিথ্যা কহিলে সমুদয় 
বিনষ্ট হয়। 

প্রহাদ কহিলেন, ছে বিরোচন! মহর্ধি অক্রিরা ও সুধা! 
তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও ুধস্বার জননী তোমার জননী 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অতএব তুমি অন্য স্ুধস্বার নিকট পরাজিত 
হইলে । হে বিরোচন! নুধন্থা এক্ষণে তোমার প্রাণেশ্বর হই- 
লেন । অনস্তর নুধম্বাকে কহিলেন, হে ুধন্বা! আপনি এক্ষতে 
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আমার পুত্রকে পুনরায় প্রদান করুন| সুধন্থা কহিলেন, হে 
প্রহাদ! আমি তোমার ধর্্মপরায়ণতা ও সত্যবাদিতায়: 
পরিতুষ্ট হইয়া, তোমার পুত্র বিরোচনকে পুনরায় প্রদান 
করিলাম । কিন্তু কেশিনীর সমক্ষে বিরোচনকে আমার পাদ- 
প্রক্ষালন করিতে হইবে । 

বিছুর কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আপনি ভূমির নিষিত্ত 
কদাচ মিথ্যা কথা কহিবেন না । যিনি ভূমির নিষিত্ত মিথ্যা 
বলেন, তাহাকে অমাত্যবর্গের সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইতে 
হয়। দেবগণ পশুরক্ষকের ন্যায় দণ্ড গ্রহণ করিয়া! রক্ষা 
করেন না, কিন্তু বুদ্ধি দ্বারা রক্ষা! করিয়া থকেন। 

পুরুষগণ যেরূপ কল্যাণকর কার্যে মনোনিবেশ করেন, 
তাহারা তদনুরূপ সর্বার্থসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; 
সন্দেহ নাই। বেদ সমুদায় মায়াবী ব্যক্তিকে পাপ 
হইতে উদ্ধার করে না, বরং যেরূপ পক্ষিশাঁবকের পক্ষোন্তেদ 
হইলে কুলায় পরিত্যাগ করে, সেইরূপ অল্পকাল 
যধ্যেই তাহাকে পরিত্যাগ করে। সুরাঁপান, কলহ, বন্ধ 
ব্যক্তির সহিত বৈরিতা, দারাপতিবিরোধ, জ্ঞাতিবিচ্ছেদ 
ও রাজবিদ্বেষ এই সমস্ত পরিত্যাগ করিবে। সামুদ্রিক- 

বেত্া, চৌরপুর্বব বণিক্, শলাকধূর্ত, চিকিৎসক, অর, মিত্র ও 
কুশীলব এই সাত ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে না । মানামি- 
হোত্র, মানমৌন, মানাধ্যয়ন ও মানযজ্ঞ এই চারিটী ভয়- 
জনক নহে, কিন্তু অধঞ্জা রূপে অনুষ্ঠিত হইলে নিতান্ত ভয়- 
স্কর হইয়। উঠে। অগারদাহী, বিষদাতা, কুণ্ডাশী, মোম- 

বিক্রয়ী, শরকর্তা, খল, মিত্রঞ্রোহী, পরদারাভিমাঁ, জ্রাণ- 
ঘাতী, গুরুতল্লপামী, মদ্যপারী, ত্র।ক্ষণ, উগ্রন্বভাবসম্পনন, 
বেদবিদ্বেধী, গ্রামপুরোহিভ, পতিতসাবিত্রীক, অভিচারার্থ 
যঙ্ঞকারী ও.যে ব্যক্তি বলসম্পর হইয়াও. অন্যের আশ্রয় গ্রহণ, 



তিক মহাভারত, । 

করে, ইহারা ব্রহ্ষঘাতীর সদৃশ পাপাত্বা । অগ্রি দ্বার সুবর্ণ, 
চরিত্র দ্বার! ছদ্রে এবং ব্যবহার স্বারা সাঁধুকে অবগত হওয়। 
যায়; আর ভয় উপন্থিত হইলে শৃর, অর্থকষ্ট উপস্থিত হইলে 
'ধীর এবং আপৎ্কাল উপস্থিত হইলে লুন্দ ও মিত্রকে 
জান] যায় । 

জরা রূপ, আশ! ধৈর্য্য, মৃত্যু প্রাণ, অসুষ্না ধর্মমচর্য্যা, ক্রোধ 
লক্ষমী, অনার্ধ্যসেবা স্বভাব, কাষ লজ্জ|! ও অভিমান লমু- 
দয় বিনষ্ট করে। প্রজ্ঞা, কুলীনতা, দম, শাস্ত্রচর্চা, পরাক্রষ, 
অবহুভাধষিত1, ষথাঁশক্তি দান ও কৃতজ্ঞত1 এই আটটা গুণ 
পুরুষকে সমুজ্জল করে। আর এই একটী গুণ এ সমস্ত 
গুণরশিকে আশ্রয় করিয়। থাকে; যদি রাজ। কোন ব্যক্তিকে 

আশ্রয় প্রদান করেন, তাহা হইলে এ সমস্ত গুণ ভাহারই 
অনুসরণ করে। 

হে রাজন্ ! এ আটটী গুণ স্বর্গলাভের উপায়, কিন্তু সাধু 
ব্যক্তির! নিত্যানুষ্ঠেয় যজ্ঞ, দান, অধ্যয়ন ও তপস্যা এই 
চারিটার অনুগামী হুইয়। থাকেন। দম, সত্য, সারল্য 
ও অনৃশংসতা এই চারিটি অতি যত্ব সহকারে উপার্জন ক- 
রিতে হয়। যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, নীতি, সত্য, ক্ষম।, ঘ্বণ1 
ও লোভ এই আউটাধর্দের পথ। লোক সকল ধর্দ্মলাভ- 
কামনায় পুর্ব চারিটীর সেবা করিয়া থাকে । এবং অন্য 
চারিটী অনার্ধ্য ব্যক্তিকে কদাচ আশ্রয় করে না। যে সভায় 
বন্ধের ষমাগম নাই সে সভাই নহে 3 যে বৃদ্ধ ধর্ম্মোপদেশ 
প্রদানে অসমর্থ, লে বৃদ্ধই নছে; যেধর্থে সত্য নাই তাহ! 
ধর্মই নহে; যে সত্য কপটত। দ্বারা কুটিলভাব ধারণ করে 
সে সত্যই নহ্থে। রূপ, সত্য, শাস্ত্র, দেবার্চনা, স্কুল, 
শীল, বল, ধন, শৌর্য্য ও যুক্তিসঙ্গত বাক্য এই দশটী ন্ঘর্গ 
হইতে প্রাছুতূভি হইয়া! থাকে ।পাপপরায়ণ ব্যক্তি পাপাচর 
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করত পাপেরই ফল ভোগ করিয়া থাকে; কিন্ত পুণ্যাস্বা 
ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্বের অনুষ্ঠান করিয়া পুণ্য ফল ভোগ করেন। 
প্রজ্ঞাবিহীন মনুষ্য অনুক্ষণই পাপানুষ্ঠান করে; অতএব 
কদাচ পাপাচরণ করিবে না; কারণ পুনঃ পুনঃ পাপা- 
নুষ্ঠান করিলে বুদ্ধিভ্রশ হইয়1, সতত পাপ কার্দ্েই 
প্ররত্তি হয়; ৰারংবার পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে, বুদ্ধি 

স্বদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে; এবং তদ্দারা সতত পুণ্যসঞ্চয়ে 
প্রবৃত্তি জন্মে ও পরিশেষে পরম পবিত্র পুণ্যস্থান লাভ 
করিতে পারা যাঁয়। অতএৰ সমাহিত হইয়া পুণ্যকর্ট্মেরই 
মেব। করিবে । 

যে ব্যক্তি অসুয়াঁপরবশ, মর্্মচ্ছেদী, নিষ্ঠ,র, বৈরকারী ও 
শঠ হয়, সে অচিরকালমধ্যেই পাপাচরণের প্রতিফল স্বরূপ 
অশেষগ্রকার ক্রেশপরম্পরা ভোগ করে। আর অসৃয়াশূন্য 
প্রজ্ঞাবান্ সদাচারশীল মনুষ্য নিরস্তর স্ুখসন্তোগ করেন 
এবং সকলেরই প্রীতিভাজন হন। যিনি প্রজ্ঞাসম্পন্ন মনুষ্য 
হইতে জ্ঞানোপার্জন করিতে পারেন, তিনিই পণ্ডিত । প্রাজ্ঞ 
ব্যক্তি ধর্ম্মার্থ লাভ করিয়া সুখী হইতে পারেন। 

দিবাভাগে এরূপ কর্ম করিবে, যাহাতে রাজিকাল 

সুখে অতিবাহিত হয় । আট মাস এরপ কার্য করিবে যাহাতে 
বর্ষ কাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে । প্রথম বয়সে এরূপ 
কার্ধ্য করিবে, যাহাতে রৃদ্ধকাল সুখে অতিবাহিত হইতে 

পারে, এবং যাবজ্জীবন এরূপ কায করিবে যাহাতে পর- 
লোকে সুখলাভ করিতে পাঁরা ষায়। পণ্ডিতের! জীর্ণ অন্ন, 
গাতষৌবন ভার্ধ্যা, সংগ্রামবিজয়ী শুর এবং তত্জ্ঞানপার- 
গামী তপশ্বীর প্রশংস। করিয়। থাকেন। অধর্্মলদ্ধ ধন দ্বার 

যে ছিদ্র জবরুদ্ধ কর! যায় তাহা অবরুদ্ধ না হইয়া! বরং তত্দ্রার! 

অন্যান্য ছিদ্রও প্রকাশিত হুইয়! পড়ে। গুরু প্রশাস্তচিত- 



১১৮ মহাভারত! 
দিগের ও রাজা ছুরাত্বাদিগের শাসনকর্তা, এবং যাহারা 
প্রচ্ছন্নভাবে পাপাচরণ করে, শমনই তাহাদিগের শাদন 

করিয়৷ থাকেন। খষি, নদী, মহাত্বাগণের কুল ও স্ত্রীজা- 
তির ছুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হওয়া নিতাস্ত কঠিন। 

হে রাজন! ষে ক্ষত্রিয় দ্বিজগণের সেবায় অনুরক্ত, দাতা, 
শীলসম্পন্ন এবং জ্ঞাতিগণের প্রতি সতত সরল ব্যবহার 
করেন, তিনিই চিরকাল পৃথিবীপাঁলন করিতে সমর্থ হন। 
শুর, কৃতবিদ্য, এবং সেবানুরক্ঞ এই তিন ব্যক্তি পৃথিবী 
অধিকার করিতে পারেন। 

হে ভারত! বুদ্ধি দ্বারা ষে কার্ধ্য সম্পন্ন হয় তাহা শ্রেষ্ঠ, 
বাহু দ্বারা যাহা সম্পন্ন হয় তাহ! মধ্যম, জঙ্ঘ! দ্বার যে কার্য্য 

সম্পন্ন হয় তাহ! নীচ ও ভারবহন কার্য তাহা হইতেও 
নিক্ট। আপনি মৃুঢবুদ্ধি দুর্য্যোধন, শকুনি, ছুঃশীসন ও 
কর্ণের প্রতি এশ্বর্য্য সংস্থাপন করিয়া, কি বলিয়া মঙ্গল 
কামনা করিতেছেন ? হে ভরতর্ষভ ! সর্বগুণসম্পন্ন পাগুবগণ 

আপনার প্রতি পিতৃব ব্যবহার করিয়া থাকেন; অতএব 
আপনিও তীাহাদিগের প্রতি পুত্রব ব্যবহার করুন। 

ষটত্রি”শত্তম অধ্যায়। 

বিদুর কহিলেন, আমরা অত্রিকুমার ও সাধ্যগণের ষে 
প্রপিদ্ধ সংবাদ শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে উদাহরণ স্বরূপে 
আপনার নিকট উহা! কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। পুর্বব- 
কালে সংশিতব্রত মহর্ষি আত্রেয় পরিব্রাজক রূপে জমণ 
করিতেছিলেন,. ইতিযধ্যে সাধ্যগণ তখায় উপস্থিত. হইয়। 
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জিজ্ঞাঁসা করিলেন, হে মহর্ষে! আমরা আপনাকে অবলোকন 
করিয়া! কিছুই শ্হিৰ করিতে পারিতেছি না। আমাঁদিগের 
বিবেচনা হয়, আপনি বুদ্ধিমান এবং শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন হই- 
বেন। অতএব এক্ষণে আপনি আমাদিগের নিকট ধীরোচিত 
বাক্য সমুদয় কীর্ভন করুন। 

পরিব্রাজক কহিলেন, হে সাধ্যগণ ! আমি গুরুমুখে শ্রবণ 
, করিয়াছি যে, সকলে ধৃতি, শান্তি ও সত্য ধর্মের অনুবৃত্তি 
দ্বার! হৃদয়ের গ্রন্থিচ্ছেদ করত অহঙ্কার অপনীত করিয়া, আত্ম- 
তুলনায় প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যবহার করিবে। কেহ নিন্দা ব 
তিরস্কার করিলে, তাহার প্রতি কদাচ আক্রোশ প্রকাশ 
করিবে না। তাহা হইলে অভিশপ্তাকে দগ্ধ করত তাহার 
সমস্ত সুকৃত অপহরণ করিতে পারা যায়। পরের অপমান, 

মিত্রদ্রোহ ও নিকৃষ্ট ব্যক্তির উপাসনা কদাচ কর্তব্য নছে। 
অভিমানপরায়ণ হইয়া, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হওয়! 
একান্ত অবিধেয়। পরুষ বাক্য মনুষ্যের হৃদয় ও প্রাণ দগ্ধ 
করিতে থাকে । অতএব ধার্মিক ব্যক্তি অকল্যাণকর পরুষ 
বাক্য একবারেই পরিত্যাগ করিবেন। যে ব্যক্তি মর্শচ্ছেদী 
অতি পরুষ বাক্য রূপ কণ্টক দ্বার অন্যের হৃদয় বিদ্ধ করে 
সেই লক্ষমীহীন মানবের যুখমণডলে সকল লোকের অমঙ্গল বা 
স্বত্যু নিরন্তর বাস করিয়া থাকে । যদি পণ্ডিত ব্য'ক্ত হুতাঁশন 
সদৃশ তীক্ষ বাক্যলায়ক দ্বারা কাহাকে বিদ্ধ করেন, তাহ! 
হইলে বিদ্ধ ব্যক্তির এই বিবেচনা কর] উচিত যে ইনি আমার 
উপকার করিতেছেন। যেমন বস্ত্র রঞ্জিত হইলে বর্ণের 
সাদৃশ্য প্রাপ্ত হইয়! থাকে, সেইরূপ লাধু বাঁ অসাধু তপস্থী 
বা তক্ষরের সেবা করিলে তাহাদিগেরই সাদৃশ্য প্রাপ্ত হয়। 

কেহ কটুক্তি করিলে যিনি স্বয়ং তাহার প্রত্যুত্তর ন! 
করেন এবং অন্য কোন ব্যক্তিকেও তাহার বিরুদ্ধে কোন 
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কথা না বলাঁন, যিনি আহত হইয়া স্বয়ং প্রতিঘাঁত না করেন 
তিনি দেবগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ । প্রথমত অসম্বদ্ধ বাক্যের প্রসঙ্গ 
কর! অপেক্ষা না করাই শ্রেয় ; দ্বিতীয়ত সত্য, তৃতীয়ত প্রিয় 
বাকা, চতুর্থত ধর্্মসঙ্গত বাক্য বলাই শ্রেয়স্কর ৷ পুরুষ বাদৃশ 
লোকের সহিত সহবাস, যাঁদৃশ লোকের সেবা ও যেরূপ 
স্বভাবসম্পন্ন হইতে ইচ্ছা করে, তাহাই হইয়া থাকে । মনুষ্য 
যে ষে বিষয়ে নিবৃত্ত হয়, সে তজ্জনিত দুঃখ সকল হইতেও 
বিমুক্ত হইয়া থাকে । এইরূপ সে সর্বপ্রকার বস্ত্র হইতে 
নিবৃনত হইলে তাহার আর কিছুমাত্র দুঃখ ভোগ করিতে হয় 
না। অন্যকর্তৃক বিজিত ব1 জিগীষাঁপরবশ হইবে না,কাহারও 
প্রতি শক্রতাচরণ বা বৈরনির্ধাতন করিবে না। নিন্দা ও 

হস! উভয়েই সমভাব অবলম্বন করিবে । তাহা হইলে 
শোক বা হর্ধ কিছুই থাকিবে না। যিনি সকলের মঙ্গল কামন! 
করেন ও কখন অন্যের অশ্তভ কামন। করেন না এবং যিনি 
সত্যপরায়ণ, বহু ও দানশীল, সেই পুরুষ উদ্ুরুষ্ট। যে ব্যক্তি 
অনর্থক কাহাকেও সান্তনা না! করেন, অঙ্গীকার করিয়া দান ও 
পরচ্ছিদ্রের অন্বেষণ করেন, তিনি মধ্যম । যাহাঁকে শাসন 

' কর! ছুঃসাধ্য, যে ব্যক্তি আহত ও শস্ত্রে বিদীর্ণ হইলেও 
ক্রোধ বশত কখনই সরলভাব ধারণ করে ন।, যে ব্যক্তি মঙ্গল 

পদার্থে শ্রদ্ধা ও গুরুজনের প্রতি বিশ্বাস করে না, মিত্র- 
গণকে নিরাকরণ করিয়া খাকে, যে ব্যক্তি মৈত্রীভাবস্থাপন 
করিতে একাস্ত পরাজ্ম খ, যে ব্যক্তি কৃতত্ম, সেই অধম | মঙ্গ- 
লাভিলাী ব্যক্তি উত্তম পুরুষের সেব! ও সময়ানুসারে মধ্যম 
পুরুষেরও 'সেবা করিবেন ) কি্ত কদাচ অধম পুরুষের সেব! 
করিবেন না। 

পুরুষ বল, বীর্য, অভায, প্রজ্ঞা ও পুরুষকার সহকারে 
এশ্বর্যশালী হইতে পারে, কিন্ত মহৎকুলজাভ ব্যক্তিদিগের 
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চরিত্র ও বীর্তি লাভ করা কোন কালেই তাহার সাধ্যায়তত 
হইতে পারে না। 

ধুতরা কহিলেন, হে বিছুর! ধর্্ার্থজ্ঞান ও শীলদম্পন্ন 
দেৰগণ সত মহাকুলের অভিলাষ করিয়া থাকেন। অতএৰ 
জিজ্ঞাপা করি, কিরূপ কুলকে মহাকুল বল! যাইতে পারে ? 
বিছবর কহিলেন, হে রাজন্! যে কুলে তপস্যা, ইন্ড্রিয়নি গ্রহ, 
বেদাধায়ন, ধন, যক্কানু্ান, পুণা, বিবাছ ও সতত অন্বদান 

এই সানটী দৃশ্যমান হুইয়। খাকে, তাহাই মহাকুল। পিত। 
মানা ফাহাদিগের চরিত্রদর্শনে ব্যথিত না হন, ফাহার। 
মিথ ব্যবহার পরিন্যাগ করিয়! প্রসন্ন চিন্তে ধর্্ানুষ্ঠান 
করেন ও স্বীয় বশ মধ্যে মহতী কীত্তি স্থাপনের অভিলাষ 
করেন তীহারাই মহাকুলপ্রসৃত। যজ্জান্ুটান না করা, 
অবৈধ বিবাহ, বেদের উৎ্লাদন, ধর্শের অতিজ্রম, দেবদ্রব্যের 

অপলাপ, ব্রহ্গস্ব অপহরণ ও ব্রাহ্মণাতিক্রম দ্বার কুল সকল 
ডুক্ষলত্ব প্রাপ্ত হইয়। থাঁকে। ব্রাহ্মণের পরিবাদ ও গচ্ছিত 
বন্ধুর অপলাপ দ্বারাও কুল অকুলত্ব প্রাপ্ত হয়। যে সমস্ত কুল 

বিদ্যা, অর্থ ও সং্পুকষ দ্বারা অলঙ্ক,-ত হইয়াও ধর্ম 
হইতে পরিভ্রস্ট হয়, তাহা কখন কুলমধ্যে' পরিগণিত 
হইতে পারেনা! আর যে সমস্ত কুল ধর্ম দ্বারা ভূষিত 
হইয়াছে, তাহা অল্পধনসম্পন্ম হইলেও যশোলাভ 

করিয়া, কুলমধ্যে পরিগণিত হইয়। থাকে । অনুএব ধার্মিক 
ব্যক্তি ধনহীন হইলেও তাহাকে ক্ষীণ বল! যাইতে পারে না। 
কিস্ত যাহার ধর্ন্ম ক্ষয় হইয়াছে, তাহাকেই যথার্থ ক্ষীণ বল! 
যাইত পারে। ধর্ত্মগীন কুল বিদ্যা, পশু, অশ্ব, কৃষি ও 
সম্বদ্ধি দ্বারা কখন সনুজ্বল হইতে পারে না। আমাদিগের 
কুলে বৈরকারী, রাজামান্য, পরস্থাপহারী, মিত্রদ্রে]হী, 
কপটাচারপরয়ণ, অসত্যবাদী এবং পিতৃ, দেব ও ম্তি- 

(১৬) 
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থিদিগের পুর্ববভে জী ব্যক্তি যেন জন্ম গ্রহণ না করে। যে 
ব্যক্তি বর্ষণের দ্বেষ বা বিনাশ করে এবং কৃষিকাধ্য নৈর্ববাহু 

ন৷ করে, কদাচ তাহার সভায় গমন করা উচিত নহে। সাধু- 
জনের গৃহে তৃণ সকল, ভূমি, উদক ও সুনৃত বাক্য এই চারিটা 
কদাচ উচ্ছিন্ন হয় না। তাহারা শ্রদ্ধা সহকারে অন্যের স- 
কারার্থ তৃণাদি সকল আনয়ন করিয়া! থাকেন। হে নৃপতে ! 
যেমন স্যন্দন বৃক্ষ সুক্ষ হইলেও অনায়াসে ভারবহন করিতে 
পারে, কিন্তু অন্য মহীরুহই সকল তদ্িষয়ে কখনই সমর্থ হয় 
না, সেইরূপ মহাকুলজাত ব্যক্তিরা একান্ত ভারসহ হইয়া 
কেন;কিস্ত সামান্যকুলপ্রসূত ব্যক্তিরা কদাচ তাহাদের সদৃশ 
হইতে পারে না। যাহার ক্রোধে ভয় উপস্থিত হয়, শঙ্কিত 
মনে যাহার পরিচর্ধ্যা করিতে হয়, তাহাকে কখন মিত্ে বল। 

যাইতে পারে না; পিতার ন্যায় বিশ্বামভাজন ব্যক্তিই যথার্থ 
মিত্র ; অন্যের সহিত মিন্রত1 কেবল সন্বন্ধ মাত্র । যিনি অস- 
ন্বদ্ধ হুইয়, মিত্রভাঁৰ অবলম্বন করেন, তিনিই যথার্থ মিত্র 
এবং তিনিই একমাত্র গতি ও অদ্িতীয় আশ্রয়। 

চঞ্চলচিত্ত স্থুলবুদ্ধি বৃদ্ধসেবাবিমুখ ব্যক্তির সহিত মিত্র- 
ভাব সংঘটন হয় ন!। যেরূপ মরালকুল শুক সরোবর পরি- 
ত্যাগ করে, দেইরূপ অর্থ সকল চঞ্চলচিন্ত ইন্ড্রিয়পরায়ণ 
ব্যক্তিদ্রিগকে পরিত্যাগ করে। অসাধু লোকের স্বভাব চঞ্চল 
মেঘের ন্যায় অস্থির ; তাহারা হস! ক্রোধপরবশ ও অকারণে 

প্রসন্ন হইয়! উঠে। যাঁহ!র! মিত্র কর্তৃক সত্কৃত ও কৃতকার্য্য 
হইয়াও তীাহাদিগের উপকার ন। করে, সেই মকল কৃতত্র 
ব্যক্তির। মুত হইলে ক্রব্যাদগণ তাহাদের মুত দেহ স্পর্শ করে 
না। ধনী হউন, আর নির্ধনই হউন, মিত্রকে অর্চনা কর! 
সর্বতোতাবে কর্তব্য । প্রার্থনা ন৷ করিলে মিত্রের সাবস্তে! 
জানা যাইনে পারে না। সম্তাপ হইন্ডে রূপ, সম্তাপ হইতে 
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বল ও সন্ভতাঁপ হইতে জ্ঞান নষ্ট হয়, এবং সন্তাঁপ হইতে 
ব্যাধির উৎপত্তি হয়। শোঁক উপস্থিত হইলে,অভিলষিত বস্তু 
লাভ হয় না। শোক দ্বারা শরীর সন্তপ্ত হয়, এবং শোক 

হইলে শক্রগণ নিতান্ত সম্ত্ট হইয়া! থাকে, অতএব আপনি 
কদাচ শোক করিবেন না। 

মানবগণ পুনঃ পুনঃ ম্বত হয় ও পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ 

করেঃবারম্বার ক্ষয় ও বারম্বার পরিবদ্ধিত হয়»এবং পুনঃ পুনঃ 
অন্যের নিকট প্রার্থনা ও অন্য ব্যক্তিও তাঁহার নিকট পুনঃ 

পুনঃ যাঁচ্ঞা করে ; সে পুনঃ পুনঃ শোক করেঃও অন্য ব্যক্তিও 
তাহার নিকট পুনঃ পুনঃ শোক করিয়া থাকে । সুখ, ছুঃখ, 
জন্ম, মরণ, লাভ, ক্ষতি এই মকল পর্যায়ক্রমে মনুষ্যগণকে 

আক্রমণ করে। অতএব ধীর ব্যক্তি কখন হর্ষশোকের বশী- 
ভুত হইবেন ন1। চক্ষুরাদি এই ষড়িন্দিয় অতি চঞ্চল; ইহারা 
যেখানে যেখানে প্রবল হয়, বুদ্ধি সেই সকল বিষয় হইতে 
ছিদ্রকুস্তনিঃহ্যত জলের ন্যয় বিগলিত হয়। 

ধৃতরাষ্ী কহিলেন, হে বিছুর! আম হুতীশনসদৃশ রাজ! 
যুধিঠিরের সহিত অনেক যিথ্য1 ব্যবহার করিয়াছি, এনিমিত 
তিনি আমার মুঢ়মতি পুত্রগণকে যুদ্ধে নিহত করিবেন, 
সন্দেহ নাই। সমস্ত বিষয়ই উদ্বেগের কারণ, এই নিমিন্ত মন 

সতত উদ্দিগ্ন হইতেছে । অতএব, হে মহাামতে ! যাঁহাঁতে 
উদ্দিগ্ন হইতে না হয় এরূপ উপদেশ প্রদান কর। বিছুর 
কহিলেন, হে রাজন্! বিদ্য1, তপপদ্যা, ইন্ড্রিয়সংযম ও লোভ 
পরিত্যাগ ব্যতিরেকে আপনার শান্তিলাভ করা অসম্ভব। 

বুদ্ধি দ্বারা ভয়শান্তি, তপস্য। দ্বার! ব্র্গ, গুরুশুশ্রাষ! দ্বার! 

জ্ঞান ও যোগ দ্বারা শান্তিলাভ হইয়। থাকে । মোক্ষার্থীরা 
দান ও বেদজ্ঞান জনিত পুণ্যের আশ্রয় না করিয়া, কেবল 
রাগদ্েষ পরিহার পুর্ধক সংদার মধ্যে বিচরণ করিয়। 
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থাকেন? উত্তম অধায়ন, ধর্শুদ্ধ, পুণ্য কর্ম ও আুনণ্ তপস্যা! 
দ্বার পরিণামে সুখলাভ হয়। ভেদছন্ত/নীধ আস্তীর্ণ শয্যায় 
শয়ান হইলেও কখন সুখে নিদ্রা বাইতে পারেন নাঃ এবং 

স্ত্রী, মাগধ ও সুতগণের স্ত,তিবাদ দ্বারা তাহাদের শীতিলাভ 
হয় লা। তাহার] ধর্্মানুষ্ঠানে একান্ত পরাঙ্মাখ হইয়া 
থাকেন । তখন আব তাহাদের আন্মগৌরব রক্ষ। হয় না । 
তাহার] কোন বিষয়ে শান্তিলাভ ও প্রীতি সম্পাদন করিতে 
সমর্থ হন না; হিতোপদেশে তাহাদের অভিরুচি হয় 
না এবং তাহার) অলন্ধ অর্থের লাভ ও লব্ধ অর্থের রক্ষা 

করিতৈ সমর্থ হন লা। বিনাশ ভিন্ন তাহাদের আর কোন 

উপায় নাই। যেমন ক্ষীর ধেনুতে, তপো"নুষ্ঠান ত্রাহ্গণে 
এবং চাপল্য স্ত্রীতেই সম্ভবে; সেইরূপ জ্ঞাতি হইতেই 
ভয়ের সম্ভাবনা হইয়া থাকে । পাগুবগণ বাল্যাবস্থায় আপ- 

নার নিকট প্রতিপালিত হইয়া, পরে অরণ্যে বহুবৎ্সর 

ক্রেশ সহ্য করিয়াছেন। এনিমিন্ত তাহার! সাধুগণের নিদর্শন্ 
ভূত হইয়াছেন। 

হে ভরতর্ষভ ! দগ্ধ কাঠ “রূপ পৃথক্ পৃথক হইলে ধৃযা- 
গেত ও একত্রিত হইলে, প্রস্বলিত হইয়। উঠে, জ্ঞাতিগগও 

সেইরূপ | যাহার। ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, গো এবং জ্ঞাতিগণের উপর 
শৌর্ধয প্রকাশ করে, তাহারও অচিরকালমধ্যে সুপ 
ফলের ন্যায় পতিত হয়। দৃঢ়ত্তর রূপে বদ্ধমূল একমাত্র 

মহীরুহছ বায়ুবেগে অনায়াসে মন্দিতও পতিত হইয়া 
থাকে, কিন্ত ন্ুপ্রতিষ্ঠিত একভ্রনমবেত বহু বৃক্ষ অনায়াসে 
প্রচণ্ড বায়ুব্গ সহ্য করিতে পারে । এইরূপ শক্রগণ বহ্ুুণ- 
সমন্বিত একমাত্র ব্যক্তিক পরাজয় কর অনায়াসসাধ্য মনে 

করিয়। থাকে । সরাবরমধ্যস্থ উত্পলের ন্যায় জ্ঞাতিগণ 

পরিবদ্ধিতত হইয়া! থাকে । ব্রাহ্ষণ গে, শিশু, জ্ঞাতি এবং 



উদ্যোগ পর্ব । ১২৫ 

ম্ীলোক সকল এবং যাহাঁদিগের অন্ন ভোঁজন করা যায় ও 
যাহারা শরণাগত হয়,হাহার। অবধ্য বলির। পরিগণিত। ধন ন! 

থাকিলে মনুষ্যের গুণ থাকে না। রোগাক্রান্ত ব্যক্তি মৃতকল্প 

হইয়াই কালয(পন করে । অতএব আপনি অরোগী হউন; 
তাহাতে আপনার মঙ্গল হইবে । হে রাজন্! অব্যাধিজ, কটু, 
শিরোরোগের কারণ, পাঁপজনক, সাধুগণের সংবনণীয় ও 
অসাধুগণের অপরিহার্য ক্রোধ সম্বরণ করিয়া শান্তিলাভ 

করুন। রোগাক্রান্ত ব্যক্তিরা ফলমূলের আদর করে না, 
কোন বিষয়ের তব অবগন হইলেও সমর্থ নহেঃ এবহ 

তাহারা ধনভোগ্জনিত সুখসস্ছন্দতাও অনুভব করিতে 

পারে না। 

হে মহারাজ ! গণ্ডিতগণ কদাচ দ্যুন্তের প্রতি অনুরাগ 
প্রকাশ করেন না।আমি দ্রোপদীকে দ্যুতে পরাজিত দেখিয়। 
আপনাকে ও ছুর্যোধনকে নিবারণ করিয়। কহিয়াছিলাম, 

কিজ্ত তখন আপনি আমার বাক্য অগ্নাহ্য করিয়াছিলেন। 
যাঁহ। ছুর্ববল কর্তৃক প্রতিহত হয় তাহ] বলই নহে। যাহাতে 

অল্পমাত্র ধন্ম উপার্চ্জিন হয়, সত্বর হইয়া তাহার অনুষ্ঠ ন 
করিবে । লক্ষ্মী ক্র,রের হস্তগত হইলে, লাহারই বিনাশের 
কারণ হইয়া উঠেন। কিন্ত শান্ত ব্যক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করিলে, পুন্রপৌত্রাদি বং্শপর পরা ক্রমে তাহার অনুগা- 
মিনী হন। 

ধার্তরাষ্ট্রগণ পাণুবদিগকে ও পাগুবগণ আপনার পুত্রদি- 
গকে প্রতিপালন করুন| এইরূপে কৌরব ও পাগুবগণ সামা- 
তাব অবলম্বন করত সযৃদ্ধিশালী হইয়া,পরম সুখে কালযাপন 
করুন। হে আজশীট়! এক্ষণে আপনিই কৌরবগ.ণর এক- 

মাত্র শাশ্রয়, এবং কুরুকু আপনারই অধীন,অত এব আপন 

বনবাসপ্রতপগ্ত বালক পাওবগণকে রক্ষা করয়া, আপনার 
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যশ রক্ষা করুন। আপনি কৌরব ও পাগুবগণের সন্ধি স্থাপন 
করুন। বিপক্ষগণ যেন আপনাদিগের ছিদ্রদর্শন না করে। 
হে নরদেব! পাগ্ডবগণ সকলে সত্যে অবস্থিত আছেন ; 
এক্ষণে আপনি ছুর্রোধনকেও সেই সন্যপথে স্থাপিত 
করুন। 

সপ্তত্রি”শতম অধায়। 

বিছুর কহিলেন, হে মহারাজ! স্থায়ন্তুব মনু নির্দেশ 

করিয়াছেন, যেব্যক্তি অশাস্য লোককে শামন করে, 

যে অল্পমাত্র লাভে সন্তুষ্ট হয়, যে শক্রসেবা ও স্ত্রীগণকে 
রক্ষা করিয়া কল্যাণলাভ করে, যে ব্যক্তি অযাচ্য বস্ত 
যাচ্ঞা ও আত্মশ্লাঘা প্রকীশ করে, যেব্যক্তি সদ্বংশে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া অকার্ধ্য করে, যে ব্যক্তি হীনবল হইয়। বল- 
বানের সহিত বিবাদ করে, যে ব্যক্তি অশ্রদ্ধেয় ব্যক্তির নিকট 

আত্মরন্তাস্ত বর্ন করে, যে অকাম্য বিষয়ের কামন! করে, 

যে পুত্রবধূর সহিত পরিহাস করিয়াঁও ভয়হীন ও মানকামী 
হয়, ষে জ্ীদিগকে অত্যন্ত পরিবাদিত করে, যে 
পরক্ষেত্রে বীজ বপন করে, যে ব্যক্তি লাভ করিয়াও, 
আমার ম্মরণ নাই, এই কথ। বলে, যে ব্যক্তি যাচককে দান 
করিয়। শ্লঘা প্রকাশ করে, এবং যে ব্যক্তি অসাধুকে সাধু 
বলিয়া গ্রতিপন্ন করে, এই মকল ব্যক্তি নিরয়গামী হয়। 

ইহাদের অপাধ্য কিছুই নাই; ইহার! মুষ্টি দ্বারা আকাশকে 

বিনষ্ট , অনায্য ইন্দ্রধন্ু অবনামিত এবং সূর্ধ্ের অসংগ্রাহ্যা 
কিরণসমূহও সংগ্রহ করিতে পারে। যে ব্যক্তি যাহার প্রতি 
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যেরূপ ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তিও তাহার প্রতি সেইরূপ 
ব্যবহার করিবে ইহাই প্রধান ধর্্ম। কপটাচারী ব্যক্তির 
প্রতি কপটতা এবং সদাচারী ব্যক্তির প্রতি সাধু 
ব্যবহার করিবে। জরা রূপ, আশ। ধৈর্য্য, স্বত্যু প্রাণ, 
অসুয়া ধর্্মচর্ধ্যা, কাম লজ্জা, অসাধুসেবা সদাচার, ক্রোধ 
ভ্রী এবং অভিমান সমুদয় অপহরণ করে। 

বৃতরাষ্ত্রী কহিলেন, হে বিছ্ুর! সবুদাঁয় বেদেই পুরুষ 
শতাঁয়ু বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, অথচ সেই সমস্ত আয়ু- 
প্রাপ্ত হইতেছে না । ইহার কারণ কি? 

বিছুর কহিলেন, হে নরাঁধিপ ! অভিমান, অতিবাদ, 
অত্যাগ, ক্রোধ, আত্মস্তরিত1 ও মিত্রর্রোহ এই ছয়প্রকার 
স্ৃতীক্ষ সায়ক পুরুষের আয়ু ছেদন করত প্রাণ সংহার করে। 
মৃত্যু মনুষ্যের আয়ুক্ষয় করে না । অতএব এই বিবেচনা করি- 
যাই আপনি কল্যাণ লাভ করুন। যে ব্যক্তি বিশ্বস্তের দারা- 
পহরণ ও গুরুপত্রী গমন করে, যে দ্বিজ বৃষলীর পাণিগ্রহণ 
ও মদ্যপ।ন করে, যে ব্যক্তি দ্বিজগণকে আদেশ অথব! তীহা- 

দের বৃভ্তিলোপ কিন্বা কোন বিষয়ে তাহাদিগকে নিয়োগ 

করে, যে ব্যক্তি শরণাগতের প্রাণ সংহাঁর করে, ইহারা সক- 

লেই ব্রন্মঘাতীর সমান। ইহাদিগের সহিত সংজ্রব হইলে 
প্রায়শ্চিত্ত কর! কর্তব্য । যিনি বচনাভিজ্ঞ, নীতিজ্ঞ, শেষান্ন- 

ভোজী, অবিহিংসক, অনর্থকার্য্যবিমুখ, কৃতজ্ঞ, সত্যবাদী, 
স্নু এবং বিদ্বান তিনিই ব্বর্গলাভে সমর্থ হন। 

হে রাজন্। প্রিয়বাদী পুরুষ সতত অতিস্লভ, কিন্ত 
অপ্রিয় ও হিতকর বাক্যের বক্তা এবং শ্রোতা অতিন্র্লভ। 

যিনি প্রভুর প্রির ব। অপ্রিয় বিচারে পরাজ্ঞ,খ হইয়1, ধর্ন্মা- 
নুরোধে অপ্রিয় ছিতকর বাক্য বলেন, রাজ! তদ্দারাই সহা- 

য়ত। লাভ করেন। কুলরক্ষার্থে এক জনপুরুষ, গ্রামের নিমিত্ত 
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কুল, জনপদের নিমিত্ত গ্রাম এবং আত্মার নিমিত্ত পৃথিবী 
পরিন্যাগ করিবে । আপদের নিমিত্ত ধন ও ধন দ্বার দার! 
রক্ষা করিবে এবং ধন ও দার] উভয় দ্বারা মনতত আত্মাকে 

রক্ষা করিছব। পুর্ব দেখা গিয়াছে, দ্যুতক্রীড়া মন্ষ্যগণের 
পরস্পর বৈরভাঁব উৎপাদন করে ; অতএব বুদ্ধিমান, ব্যক্তি 
আমোদের নিমিন্তও দূত ক্রীড়। করিবে না। 

হে রাজন্! আমি দূযনকালে উপযুক্ত বাক্যই কহিয়া- 
ছিলাম, কিন্তু আতুর ব্যক্তির পথ্যের ন্যায় আপনি 

উহ! অগ্নাহ করিয়াছিলেন। বায়সের সাহায্যে বিচিত্রপুচ্ছ- 
বিশিষ্ট ময়ুরকে পরাজয় করা আর দুর্ষেনাধনাদির সাহায্যে 
পাগুবগণকে পরাজর কর! উতরই তুল্য । হে নরেন্দ্র! আপনি 
সিংহকে পরিন্যাগ করিয়া, শগালকে প্রতিপালন করিতে_ 
ছেন, নিস্ত কালবশে আপনাকে শোক করিতে হইবে, 

ফন্দেহ নাই। 
যিনি একান্ত অনুরক্ত হিতকারী ভূতোর প্রতি কদাচ 

জাতক্রোধ না হন, ভূল্যও সেই ভর্তার বিশ্বাদভাজন 

হয়, এবং আপৎ্কালে কদাচ তাহারে পরিন্যাগ করে না। 

ভূত্যগণের জীবিকা সংরোধ করিরা, পরকীয় রাজ্য ও ধন 

গ্রহণ করিবার অভিলাষ করিবে না| কারণ, শ্লেহবান অমা- 

ত্যগণ প্রতারিত, বিরুদ্ধ বা ভোগবিহীন হইলে প্রভৃকে 
পরিত্যাগ করে। প্রথমে কাধ্য সকল সাধ্য কি অসাধ্য ইহ! 

বিবেচন। করিয়।, আয়ব্যয়ের অনুরূপ বৃত্তি নিদ্ধারিত করিবে, 
পরে উপযুক্ত নহায় নকল সংগ্রহ করিবে ;কারণ সমুদয় ুহ্ৃর 
কার্্যই সহায়সাধ্য। ষেব্যক্তি গ্ভুর অভিপ্রায় অবগত ও 

নিরালস্য হইয়। কার্ধ্য করে, যে হিতবাক্যের বস্তা, অনুরক্ত, 
আর্ধ্য ও শক্তিজ্ঞ, তাহাকে আপনার ন্যায় অনুকম্পাঙাজন 

করিবে। প্রভু অদেশ করিলে, €য ব্যক্তি তাহার বাক্যে অন।- 
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দর করে, কোন কার্য্যে নিয়োগ করিলে প্রত্যুত্তর করে, আপ- 
নাকে বুদ্ধিমান, বলিয়৷ অভিমান করে এবং প্রতুর প্রতিকূল 
বাদী হয়, শীঘ্রই সেই ভূত্যকে পরিত্যাগ করা উচিত। 
অভিমানবিহীন, অব্লীব, অদীর্ঘসূত্র, বলবান্, সুদৃশ্য, অনন্য- 
ভেদ্য, রোগাদিশুন্য এবং উদারভাষী এই অষগুণসম্পন্ন 
ভূত্যকেই যথার্থ ভৃত্য বল! যায়। অবিশ্বস্ত ব্যক্তির গৃহে 
সায়ংকালে বিশ্বান পুর্ববক গমন করিবে না , রাত্রিকালে লুক্কা- 
য়িত হইয়া! প্রাঙ্গনে বাস ও রাজকাম্যা রমণীকে প্রার্থনা 
করিবে না। যেব্যক্তি মন্ত্রগুহে গমন পুর্ববক বহু কুমন্ত্রীর 
সহিত মিলিত হইয়া পরামর্শ করে, তাহার মন্ত্রণার অপহৃব 
করিবে না। তোমার প্রতি আমার বিশ্বাস হয় না৷ এরূপ কথা 
কহিবে না, কিন্তু কার্য্যব্যণপদেশে তথা হইতে প্রস্থান 
করিবে । 

করুণাশালী ভূপতি, পুংশ্চলী, রাজভূত্য, পুত্র, ভ্রাতা, 
বালপুত্র! বিধবা, সেনাজীবী ও যাহার এশ্ব্ধ্য অপহৃত হই 
য়াছে ইহাদিগের সহিত খণদানা।দ ব্যবহার করিবে না। 

প্রজ্ঞ!, কুলীনতা।, শাস্ত্জ্ঞান, দম, পরাক্রম, মিতভাষিতা, 
বযথাশক্তি দান ও কৃতজ্ঞতা এই আটটী গুণ পুরুষকে উদ্ভ্বল 
করে। হে তাত! একটা গুণ মহৎগুণরাশিকে আশ্রয় করে ; 

রাজ! যদি কোন মনুষ্যের প্রতি সকার প্রদর্শন করেন, 

তাহা হইলে এই রাজসমাদর রূপ গুণটী উক্ত সমুদয় 
গুণকে আশ্রয় করে। 

বল, রূপ, স্বর এবং বর্ণ বিশুদ্ধি, স্পর্শ ও গন্ধ বিশুদ্ধ তা, 

শ্রী, সৌকুমাধ্য ও বরবর্ণিনী কামিনী এই দশটী "গুণ স্লান- 

শীল ব্যক্তিকে আশ্রয় করে। আর পরিমিতভোজী “ব্যক্তি 

আরোগ্য, আয়ু, বল ও ন্ুুখলাতে সমর্থ হন, এবং তাহার 

অপত্যগণ দোষশৃন্য হয় ও কেহ ভীহাকে উনরিক 
(১৭) 



৯৩৭ মহাভারত 
বলিতে পাঁরে না। অকর্ম্ণ্য, বহুভোজী, লোকবিছেষ্টা, 
বহুমায়াবী, নৃশংস, দেশকালানভিজ্ঞ ও অনিষউজনকবেশ- 
ধারী এই কয় ব্যক্তিকে গৃহে স্থান প্রদান করিবে না। 
অত্যন্ত কষ$ট উপস্থিত হইলেও কৃপণ, আক্রোশকারী, 
শীস্রজ্ঞানবিহীন, বনবাঁসী, ধূর্ত, মানী, নিষ্ঠ, রবাদী, বদ্ধবৈর 
ও কৃতদ্র ইহাদিগের নিকট কদাচ যাঁচ্ঞা করিবে না। আত- 
তায়ী, অতিশয় প্রমাদী, সতত মিথ্যাবাদী, দৃঢ়তক্তিবিহীন, 
ন্েহশুন্য ও বনুমানী এই ছয়প্রকাঁর নরাধমের সেবা 
করিবে না । অর্থ সাহাধ্যসাপেক্ষ ও সহায় অর্থলাপেক্ষ 

এই ছুই বিষয় পরস্পরের আশ্রয় ব্যতিরেকে সিদ্ধ হয় না। 
অপত্যোৎ্পাদন পুর্ববক অঞ্খণী হইয়া তাহাদিগের জীবি- 
কাবিধান ও কন্যাগণকে উপহধুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিয়া, 
অরণ্য খাস আশ্রয় করত যুনি হইতে ইচ্ছ! করিবেক। 

যাহ সর্বভূতের হিতকর ও আপনার ন্ুখাবহ হয়, 

প্রভূ তাহারই অনুষ্ঠান করিবেন । কারণ ইহাই ধর্ম্ার্থসিদ্ধির 
মূল। যিনি বুদ্ধি, প্রভংব, তেজ, সত্ব, উত্থান ও ব্যবসায় 
সম্পন্ন, জীবিকানির্ববাহ নিবন্ধন কদাচ তাহাকে ভীত হইতে 
হয় না। 

হে রাজন! দেবগণসমবেত পুরন্দর যাঁহাদিগের সহিত 
যুদ্ধ কারতে ব্যথিত হন, তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হুইলে, আপনার এই সকল অনিষ্ট সংঘটন হইবে; প্রথম 
পুত্রগণের সহিত বিবাদ, দ্বিতীয় উদ্বেগ, তৃতীয় যশোনাশ, 
চতুর্থ শত্রগণের হর্ষবর্ধন। যেরূপ নভোমগ্ডলে ধুমকেতু 
তিষ্যগ্ভাবে পতিত হইলে, সমুদয় লোক বিনষ্ট হয়, সেইরূপ 
ভীম্ম, পুরন্দর সদৃশ ছ্রোণ, মহারাজ যুধিষ্ঠির ও আপনার 
কোপ প্রবদ্ধিত হইলে সমস্ত লোক বিনষ্ট হইবে । অতএব 
আপনার শত পুত্র, কর্ণ এবং পঞ্চ পাগুব মিলিত হইয়া, 
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এই সসাগর| মেদিনী শান করুন। হে রাঁজন্! ধার্তরাষ্ট্র- 
গণ বনন্বরূপ, পাঁগুবগণ ব্যাস্ব সদৃশ; অতএব আপনি সব্যান্তর 
বন ছেদন অথব! ব্যাধূগণকে বিনষ্ট করিকেন না। কারণ 
বন ব্যাঘুকে এবং ব্যাত্র কাঁননকে রক্ষা করিয়া থাকে । অতএব 
ব্যাত্র ব্যতিরেকে বন অথব! বন ব্যতিরেকে ব্যান্ব থাকে না! । 

পাপচিত্ত ব্যক্তি গুণহীনতা অবগত হইবার নিমিত্ত যেরূপ 
সমুণ্স্ুক হয়, কল্যাণ কামনার নিমিভ সেরূপ হয় না। যিনি 
অর্থসিদ্ধির কঁমনা করিবেন, তাহার অগ্রে ধর্ম্মাচরণ করা 
কর্তব্য । যেরূপ সুরলোক ব্যতীত অন্য স্থানে অস্ত প্রাপ্ত 
হওয়া যায় না, সেইরূপ ধর্ম ব্যতীত অর্থলাভের উপায়ান্তর 
নাই। যাহার আত্ম পাঁপ হইতে নিবৃত্ত ও শুভকাধ্যে স্গি- 
বেশিত হইয়াছে, তিনি প্রকৃতি ও বিকৃতি উভয় বিষয় 
অবগত হইয়াছেন। যিনি য্থাঁপময়ে ধর্মী, অর্থ ও কাঁমের 
সেবা করিতে পারেন, তিনিই ইহকাঁল ও পরকালে উহা! 
লাভ করিতে সমর্থ হন। যিনি ক্রোধ ও হর্ষের বেগ সম্বরণ 

করিতে পারেন ও আপহ্কালে মুগ্ধ না হন, তিনিই এশ্বর- 
লাভ করিতে পারেন। 

হে মহাঁরাঁজ! পুরুষের বাহুবল, অমাত্যবল, ধনবল, পুরুষ- 

ক্রমাগত আভিজাত্যবল ও বুদ্ধিবল এই পঞ্চ প্রকার বল। 
ইহার মধ্যে বুদ্ধিবলই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহা দ্বারাই অন্যান্য 
সমস্ত বল সংগৃহীত হইয়া থাকে । যেব্যক্তি অন্যের অপ- 
কারের নিমিত্ত জন্ম গ্রহণ করে, তাহার সহিত বৈরভাঁব উপ- 
স্থিত হইলে দৃরস্থ থাঁকিলেও কদাচ বিশ্বাস করিবে না। কোন্ 
প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্ত্রীলোক, রাজা, সর্প, স্বাধ্যায়, প্রভূ; শত্রু এবং 
আয়ুর প্রতি বিশ্বীন করেন? যে জন্ত প্রজ্ঞাশরে আহত হুই- 
য়াছে তাহার চিকি্সক বা ওষধ নাই; অথর্বববেদোক্ত 

হোম, মন্ত্র বাঁ মঙ্গল কার্য দ্বার! তাহার রোগশান্তি হয় না! 
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সর্প অমনি, সিংহ, এবং জ্ঞাতি ইহার অতিশয় তেজন্বী, 
মনুষ্য ইহাদিগকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে না। জগতে অগ্নি 
মহাতেজসম্বী; উহা! কাঁষ্ঠের অভ্যন্তরে গৃ়ভাবে অবস্থিতি 
করেন। যে পর্যন্ত অন্য কর্তৃক উদ্দীপিত না হন তাঁব কাল 
দারু উপযোগ করেন না । যখন অন্য ব্যক্তি তাহাকে উদ্দী- 
পিত করে, তখন তিনি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সেই দার ও 
অন্যান্য বস্তু অচিরাৎ দগ্ধ করিয়! ফেলেন । হে রাঁজন্! নিরাঁ- 
কার অগ্নি যেরূপ প্রকাগ্ুভাবে কাষ্ঠ মধ্যে অবস্থিতি করেন, 
পাঁবক সদৃশ তেজন্বী পাগুবেরাঁও সেইরূপ। আপনি এবং 
আপনার পুত্রগণ লতা স্বরূপ, পাগ্ডবগণ শীল বৃক্ষ সদৃশ, 

লত1 কদাচ মহাতরুর আশ্রয় ভিন্ন পরিবদ্ধিত হয় না। হে 
অন্বিকেয় ! আপনার! বন স্বরূপ, পাগুবের সিংহ স্বরূপ» 

সিংহ ব্যতীত বন নষ্ট ও বন ব্যতিরেকে সিংহও বিনষ্ট হয়। 

8৪8 

অক্টত্রি”শত্বম অধায়। 

বিছুর কহিলেন, মহাঁরাঁজ! বৃদ্ধ যুবার নিকট গমন 
করিলে, যুবাঁর প্রাণ উদ্ধে উতক্ষিপ্ত হয়; পরে যুবা ব্যক্তি 
প্রত্যুর্থান ও অভিবাদন করিলে পুনরায় তাহা প্রাণ্ত হয়! 
সাধুগণ অভ্যাগত ব্যক্তিকে পীঠ ও পানীয় দান করত 
পাদপ্রক্ষালন করত কুশলাদি জিজ্ঞ/না করিবেন, পরে আত্ম" 
হস্থান নিবেদন করিয়! অবহিত হইয়া» অন্ন প্রদান করি- 

বেন। মন্ত্ররি ব্যক্তি লোভ, ভয় ও কৃপণতা দেখিয়া! যাহার 
গ্রহে জল, মধুপর্ক ও গো গ্রহণ না করেন, বুধগণ তাহার 
জীবন নিরর্গক বলিয়া নির্দেশ করেন। চিকিৎসক, শরকর্তা, 
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প্রনব্রহ্ষচর্ধ্, চৌর, মদ্যপায়ী, জপঘাঁতী, সেনাঁজীবী 
এবং বেদবিক্রেতা! ব্রাঙ্গণ জলদানের যোগ্য না হইলেওঃ 
তাহাকে যথাবিধি অর্চনা করিবে । লবণ, পক মন্ন, দধি, 

ক্ষীর, মধু, তৈল, স্বত, তিল, মাংস, ফল, মুল, শাক,রক্ত বস্ত্র 
সর্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য ও গুড় কদাচ বিক্রয় করিবে না । যাহার 
ক্রোধ, শোক, সন্ধি ও বিগ্রহ নাই, ধাঁহার লোস্ট্রকাঞ্চনে 
'সমজ্ঞান, যিনি নিন্দা ও প্রশংসায় উপেক্ষা! প্রদর্শন করেন, 
যিনি উদাসীনবহু প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তু পরিহার করেন,তিনিই 
ভিক্ষুক। নীবার, মূল, শাক প্রভৃতি দ্বার! ফাঁহার জীবিকা- 
নির্বাহ হয়, যিনি সংযতা তা, অগ্নিকার্য্যে পটু, বনবাসী ও 
সতত অতিথিসশ্কারে অনুরক্ত, সেই পুণ্যশীল ব্যক্তিই 
শ্রেষ্ঠ তাঁপস। বুদ্ধিমানের অপকার করিয়া « আমি দূরস্থ 
আছি” এরূপ ভাবিয়া আশ্বস্ত হইবেক ন1। বুদ্ধিমান ব্যক্তির 
বাহুদ্বয় অতি দীর্ঘ, তিনি হিংসিত হইলে, বুদ্ধিরূপ দীর্ঘ 
বাহু দ্বারা হিংসা করিয়া থাকেন ! যে ব্যক্তি অবি- 
শ্বস্ত, তাহাকে কদাচ বিশ্বান করিবেক না, এবং বিশ্বস্ত 
ব্যক্তিকেও অত্যন্ত বিশ্বাস করিবে ন[, কারণ বিশ্বাস হইতে 
ভয় উৎপন্ন হইলে,তদ্দার! মুল পর্য্যস্ত ছেদন করে [ঈর্য্যাশুন্য 
হইবে, প্রষত্ব সহকারে ভাধ্যাকে রক্ষা করিবেক, ভাগাঁহ 
বাক্তিদিগকে যথাযোগ্য সংবিভাগ করিয়। দিবেক, সকলের 

প্রিয়ন্ধদ হইবেক এবং পত্বীর নিকট পরিচ্ছন্ন ও মধুরভাষী 
হইবে, কিন্তু কদাচ স্ত্রীর বশবর্তী হইবে না। পণ্ডিতগণ 
পুজনীয়া, সাধুশীলা, গৃহৌজ্বলকারিণী স্ত্রীকে গৃহলক্ষমী 
বলিয়৷ বর্ণন করিয়াছেন । অতএব তীহাদিগকে সর্ববতোভাবে 
রক্ষা করিবেক। পিতার হস্তে অন্তঃপুর, মাতার হস্তে পাক- 

শালা, এবং আত্মতুল্যকোন ব্যক্তির হস্তে গোরক্ষণের ভার 

মমর্পণ করত স্বয়ং কৃষিকর্ম্ের তত্বাবেক্ষণ করিবে। ভূত্য 
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দ্বারা বণিকদিগ্ের ও পুত্র বার! দ্বিজগণের সেবা করিবে । 
জল হইতে অগ্নি,ব্রাহ্ষণ হইতে ক্ষত্রিয় ও প্রস্তর হইতে লৌহ 
উদ্পন্ন হইয়া! থাকে এবং ইহাদিগের তেজ সর্বত্র সঞ্চারিত 

হইয়া, পরিশেষে স্ব স্ব উৎপত্তিস্থানেই বিলীন হয়। আগ্নি 
সদৃশ তেজস্বী, সাধুশীল, ক্ষমাবান্ ব্যক্তিরা বাহ্য আকারের 
কোন বৈলক্ষণ্য প্রদর্শন না করিয়া কাষ্ঠমধ্যস্থ অনলের ন্যায় 
নিয়ত প্রশান্তভাবে অবস্থিতি করেন। অন্তশ্চর বা বহিশ্চর 

যে কোন রাঁজার মন্ত্রণ। অবগত হইতে ন! পারে, তিনি দীর্ঘ- 
কাল এশ্বর্ধ্য ভোগ করিতে সমর্থ হুন। ধর্্মকামার্থ কার্ধ্য 
সকল সম্পন্ন হইলেই প্রকাশ করিবে, মন্ত্রণা কদাচ প্রকাশ 
করিবে না। পর্ববতপুষ্ঠ, প্রাসাদ, অথবা তৃণাঁদিবিহীন জন- 
শূন্য অরণ্যে মন্ত্রণ করিবে ।ষে ব্যক্তি সুহৃত অথচ অপগ্ডিত, 
পণ্ডিত অথচ অজিতেক্দ্রিয়,পরীক্ষা! ব্যতিরেকে এরূপ ব্যক্তিকে 
কদাচ মন্ত্রিত্বপদে বরণ করিবে না ।কাঁরণ সচিবগণের প্রতিই 
অর্থ ও মন্ত্রণারক্ষার ভার সমর্পিত থাকে । ফাহার ধর্ম কণর্য্য, 
অর্থকার্ধ্য ও কামকার্্য বিহিত হইলে, পারিষদের! অবগত 
হইতে পারেন,তিনিই সর্বোৎকৃষ্ট রাজা |যে রাজার মন্ত্রণীয় 
বিষয় গোপনীয় থাকে, তীহার নিঃসন্দেহ সিদ্ধিলাভ হয়। 
যে ব্যক্তি মোহ বশত অপ্রশত্ত কার্য সযুদয়ের অনু- 
্ান করে, সে সেই কার্ধ্যভ্রংশ হেতু বিনাশ প্রাপ্ত হয়। 
সৎ্কার্ষ্যের অনুষ্ঠান ন্ুখের কারণ এবং তৎ্সযুদয়ের অননু- 
ষ্টানই পশ্চাত্তাপের কারণ হইয়া থাঁকে। বেদাধ্যয়ন ন! 
করিলে যেরূপ ব্রাহ্ষণ শ্রাদ্ধে অধিকারী হয় না, সেইরূপ 
যে ব্যক্তির রাজ্যরক্ষার উপযোগী ছয়প্রকার উপায় শ্রুতি- 
গোচর না হয়, সে মন্ত্রণাশ্রবণের যোগ্য হইতে পারে না। 
যিনি স্থান, বৃদ্ধি, ক্ষয় ও যাড়গুণ্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, যাহার 
চরিত্র জনসমাজে আদরণীয়, যাহার ক্রোধ এবং হর্ষ ব্যর্থ ন। 



উদ্যোগ পর্ব] ১৩৫ 

হয়, যিনি স্বয়ং কার্য সমুদয় পর্যযালোচন। ও কোষ সকলের 
তত্বাবেক্ষণ করেন, বন্ুন্ধরা তাহার সম্বন্ধে স্বাধীন হইয়। বসু 
প্রদান করেন। মহীপতি কেবল নাম ও ছত্রলাভ দ্বারাই সন্তুষ্ট 
হইবেন, অর্থ নকল ভৃত্যগণকে যথাযোগ্য বিভাগ করিয়। 
দিবেন, কদাচ সর্বাপহারী হইবেন না। যেরূপ ব্রাক্গণ 
ব্রাহ্মণকে ও ভর্তা স্ত্রীকে জানেন, সেইরূপ নৃপতি অমাত্যকে 
ও রাজ রাজাকে জানেন। বধাহ্ শত্রু বশ্যত। প্রাপ্ত হইলে 
তাহাকে নিষ্কৃতি প্রদান করিবে না। হীনবল হইয়া বধ্য 
শত্রুকে সর্ববন্তোভাঁবে উপাসনা! করিবে, কিন্তু সবল হইলেই 
তাহাকে বধ করিবে । কারণ শত্রু নিহত না হইলে তদ্দার। 
অচিরকাঁল মধ্যেই মহাভয় উদ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা ৷ দেবতা, 
রাঁজা, ত্রান্ষণ, বৃদ্ধ, বালক ও আতুরের প্রতি ক্রোধ হইলে 
তাহা! সংবরণ করিবে । প্রাজ্ঞ ব্যক্তি যুটুসেবিত অনর্থ কলহ 

পরিত্যাগ করিবেন; তাহাতে তিনি ইহলোঁকে কীর্তিলাভ 
করিতে পারিবেন এবং তাঁহাকে কখন অনর্থের বশীভূত হইতে 
হইবে না। কামিনীগণ যেরূপ ক্লীব পতিকে ইচ্ছা! করে না, 
সেইরূপ যাহার প্রসন্নত। নিক্ষল ও ক্রোধ নিরর৫থক, প্রজাগণ 
এরূপ প্রভূকে ইচ্ছা করে না। বুদ্ধি ধনলাভের কারণ নহে; 
লোকপর্য্যায়বৃন্তান্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি ভিন্ন আন্য অবগত নহেন। 

হে ভারত ! মুঢ়গণ বিদ্যা, শীল, বয়ন, বুদ্ধি, ধন ও 
কৌলীন্য বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদিগকে সতত অবজ্ঞ। করিয়! 
থাকে। অসচ্চরিত্র, অপ্রীজ্ঞ, অসুয়াকারী, অধার্িক, দুষ্ট- 
ভাঁষী ও. ক্রোধপরায়ণ ব্যক্তিকে শীপ্রই অনর্থভাঁজন হইতে 

হয়। অবিলন্বাদ, দান, মর্যাদার অনুল্লজ্ঘন ও হিতঘধর বাক্য 

সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করে। অবিলম্বাদী, কাধ্য দক্ষ, 
কৃতজ্ঞ, বুদ্ধিমান ও সরলম্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তির কোষাগার 
শুন্য হইলেও তিনি সকলের নিকট সম্বাদর লাভ করিয়া 
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থাকেন । ধের্য্য, শম, দম, শৌচ, কারুণ্য, ম্বছুবাঁক্য ও মিত্র- 
গণের অদ্রোহ এই সাতটা দ্বার! লক্গমীরুদ্ধি হয়। অসংবি- 
ভাগী, ছুষ্টাত্মা, কৃতঘ্ব ও নিলজ্জ ব্যক্তিদিগকে পরিত্যাগ 
করিবে । যেব্যক্তি স্বয়ং দোষী হইয়া, নির্দদোষী অন্তরঙ্গ 
ব্যক্তিকে কোপিত করে, সে সসর্প গৃহ্বাসীর ন্যায় 
রাত্রিকাল অতিকষ্টে যাপন করে। হে ভারত! যে সকল 
ব্যক্তি দূষিত হইলে, যৌগক্ষেমের দোষোণ্পত্তি হয়, দেব- 
তাদিগের নায় তাহাদিগকে সতত প্রসন্ন করিবে। যে সমস্ত 
অর্থসম্প্তি স্ত্রী, প্রমভ, পতিত ও অনার্য লোকের হস্তগত 
হয়, তাহ পুনরায় লাভ করা ছুহঃসাধ্য। যেমন প্রস্তর- 

নির্মিত উড়প নদীতে নিমগ্ন হয়; স্ত্রী, ধূর্ত ও বালক 
যাহার শাঘনকারী তাহাকে পেইরূপ অবসন্ন হইতে হয়। 
যাহারা নিরন্তর প্রয়োজনে আসক্ত থাকে, অতিরিক্ত 

কার্ধ্যে হস্তক্ষেপ করে না, তাহারাই পণ্ডিত । ধূর্ত, চর অথবা 
বারাঙ্গনাগণ যাহাকে প্রশখসা করে, তাহার জীবনরক্ষ! হওয়া 
স্ুকঠিন। আপমি অমিততেজ। মহাধনুদ্ধর পাগুবগণকে 
পরিত্যাগ করিয়া, ছুর্ষেযোধনহস্তে সমস্ত এশ্বধ্য সমর্পণ করি- 
য়াছেন ; কিন্তু যেরূপ বলি ভ্রিলোক হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল, 
সেইরূপ এশ্রর্ধ্যমদসংমুড় দুর্য্যোধনকে অচিরাঁৎ রাজ্যত্রষ্ট 
অবলোকন করিবেন । 

উনচত্বারি”শতম অধ্যায় ৷ 

ধৃতরাস্র কহিলেন, হে বিছুর ! জয়পরাজয় বিষয়ে পুরুষ 
স্বাধীন নহে; বিধাতা ইহাকে দৈবের বশীভূত করিয়। 
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দিয়াছেন। যেরূপ সুত্র গ্রথিত দারুময়ী যো! আত্মবশীতভূত 
নহে, সেইরূপ এঁশ্বর্ধ্য বা অনৈশ্বর্য্যে পুরুষের কিছুই ক্ষম ত1 
নাই। ভতএব তুমি পুনরায় এ সকল বিষয় আমার নিকট 
কীর্তন কর। আমি অবহিত হইয়। শ্রবণ করিতেছি । 

বিছুর কহিলেন, হে রাজন! অসময়ে বাক্য প্রয়োগ 

করিলে, সুরগুরু বুহস্পতিও অবজ্ঞাত ও অবমানিত হইয়া 

খাকেন। কেহ কেহ দান করিয়া ব কেহ কেহ প্রিয় বাক্য 

প্রয়োগ করিয়া প্রিয় হয়, কিন্ত যে ব্যক্তি মন্ত্রণা ও ধনদান 
দ্বারা প্রিয় হয, সেই যথার্থ প্রিয় । দ্ধেষ্য ব্যক্তি লোকমমাঁজে 
সাধু, মেধাবী বা! পণ্ডিত বলিয়া গণ্য হয় না, কারণ লোক 
সকল প্রিয়পাত্রে সমস্ত শুভ কর্ম্ম' এবং দ্বেষ্য ব্যক্তিতে পাপ 

কার্য সধুদায় দর্শন করিয়া থাকে। হে রাজন! ছুর্ষোর্যোধন 
জন্ম গ্রহণ করিবামাত্র আম আপনাকে কহিয়াছিলাম 
আপনি এই পুত্রটীকে পরিত্যাগ করুন। তাহা হইলে 
শত পুত্রের শ্রীবৃদ্ধি হইবে ; নচে্ আপনার শত পুত্র বিনষ্ট 
হইবে, লন্দেহ নাই । যে বৃদ্ধি দ্বারা ক্ষয়ের সম্ভাবনা, তাহাকে 
বৃদ্ধিজ্ঞান কর! কর্তব্য নহে, এবং যেক্ষয় দ্বার পরিণামে 
বৃদ্ধি হয়, তাহাকে শ্রয়ক্কর বলিয়৷ জ্ঞান করা উচিত। কারণ 
যাহা দ্বার। রৃদ্ধি হয়, তাহা ক্ষয় নহে। কিন্তু যে অন্নলাত 
দ্বারা বহু ক্ষতি হয়, সেই লাভই ক্ষয়। কেহ কেহ ধন দ্বারা, 

কেহ কেহ বা গুণ দ্বার! সম্ৃদ্ধিশালী হইয়া থাকে । হে মহা- 
রাজ! আপনি গুণহীন ধনশালী ব্যক্তিদিণকে পরিত্যাগ 

করুন! 
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিছুর ! তুমি যাহা! যাহা! কহিলে, 

তগুসমুদায় প্রীজ্ঞসন্মত ) কিন্তু আমি পুত্রপরিত্যাগে সাহসী 
হইতেছি না । তুমি নিশ্চয় জানিবে,যেখানে ধর্ম, সেইখানে ই 
জয়। 

(১৮) 
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ধিদ্ুর কহিলেন, মহারাজ ! বহুগুণসম্পন্ন বিনয়ী ব্যক্তি 
জীবগণের অল্পমাত্র ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না! পরপরী- 
বাদনিরত মানবগণ পরের ছুঃখ ও'বিরোধ বিষয়ে যত্ববাঁন, 
হয়। যাহাদের দর্শন দুষণীয় ও সহবাস ভয়ঙ্কর ; যাহাদের 
নিকট অর্থ গ্রহণ অতিদোষাঁবহ, যাহাদিগকে ধনদান করা 
মহাভয়হ্কর ; যাঁহাঁরা ভেদকারী, কামাসক্ত, নিলজ্জ ও শঠ 
তাহারাই পাপাত্বা। সর্ধপ্রযত্তে তাহাদিগের সংসর্গ পরি- 
ত্যাগ করা কর্তব্য । যে সকল মানব ইহা ভিন্ন অন্যান্য 
মহাদেঁষে লিগ হয়, তাঁহাঁদিগকেও পরিত্যাগ কর! উচিত । 
নীচজাতিরা কোন কোঁন কারণ বশত প্রণয়বদ্ধ হইয়া থাকে; 
কিন্তু মনোরথ সিদ্ধ হইলেই তাহাদিগের সৌহার্দ ভঙ্গ 
হইয়া যাঁয়। তখন তাহার সৌহদ্যের ফল ও তজ্জনিত 
সুখের লেশমাত্র থাকে না, প্রত্যুত তাহার অপবাদ প্রদান 

ও ক্ষয়বিষয়ে যথাপাধ্য যত্ব করিয়া থাকে ; মোহ প্রযুক্ত উহা- 

দিগের অল্পমাত্র অপকার করিলে, তাহার আর শান্তিবিধান 
হয় না। বিদ্বান ব্যক্তি বিবেচনার লহিত দূর হইতে এতাদৃশ 
লোকের সহসর্গ পরিত্যাগ করিবেন। 

হে রাজন্! যেব্যক্তি দীন, দরিদ্র, আতুর ও জ্ঞাতির 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করে,তাহার পুত্র ও পশুবৃদ্ধি হয়।শুভা- 
কাজী ব্যক্তিগণের জ্ঞাতি বর্ধন করা সর্বতোভাবে কর্তব্য । 
অতএব আপনি সত্কার্ষ্যের অনুষ্ঠানে তত্পর হউন । জ্ঞাঁতি- 
গণ সহ্ুকার্ধ্য করিলে,পরম শ্রেয়োলাভ হয়। গুণহীন জ্ঞাতি- 
বর্গকেও প্রবত্বনহকারে রক্ষ। কর! বিধেয়। দেখুন, পাগুবগণ 

সর্বগুণাঁলক্কৃত এবং আপনার প্রসাদাকাজক্ষী; অতএব আপনি 
উাহাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন'। হে বিশাম্পতে ! অনুগ্রহ 
করিয়া, নৃন্তির-নিমিত তাহাদিগকে কয়েকখানি গ্রাষ প্রদান 
করুন। হে নরাধিপ! এইরূপ করিলে, ইহলোকে আপনি 
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যশোভাঁজন হইতে পারিবেন । হে তাঁত! আপনি বৃদ্ধ হই- 
য়াছেন, এক্ষণে পুত্রগণকে শাসন করা আপনার কর্তব্য। 
আমি হিতকামনায় সতত আপনাকে হিতোপদেশ প্রদান 

করিতেছি। হিতাঁতিলাষী ব্যক্তিদিগের জ্ঞাতিগণের সহিত 
বিবাদ করা নিতাস্ত অকর্তব্য । উহাণদিগের সহিত মিলিত 
হইয়। সুখ সচ্ছন্দে কালযাপন কর! কর্তব্য । জ্ঞাঁতিগণের 
সহিত ভোজন, মিষ্টালাপ ও প্রণয় কর! কর্তব্য । জ্ঞাতিগণ 
সদ্বত্ত হইলে পরিত্রাণ ও ছুর্ববত্ত হইলে নিমগ্ন করেন। 
হে রাজন! আপনি জ্ঞাতিগণের প্রতি সদ্যবহার করুন। 

আপনি সেই প্রীমান পাগুবগণ দ্বারা পরিরূত থাঁকিলে, 
শত্রগণের অধর্ষণীয়. হইতে পারিবেন। জ্ঞাতিগণ যে শ্্রী-' 
মান জ্ঞাতিদিগের আশ্রয়ে অবস্থিতি করত ক্লেশভো গ 
করে, বিষদিগ্ধ শল্যধারী ব্যাধের হস্তগত ম্বগের ন্যায় সেই 
শ্রীমাঁন্ ব্যক্তিকে তন্নিবন্ধন কষ্ট তোগ করিতে হয়। বোধ 
হয়, অচিরকাঁল মধ্যেই আপনি, হয় পাগুবগণ না হয় পুত্র- 
গণের নিধনবার্তী শ্রবণ করিয়। অনুতাপিত হইবেন। অত- 
এব এক্ষণে বিবেচনা করিয়! কাধ্য করুন। মনুষ্যের জীবনের 
স্ছিরত1 নাই ; যে কর্ম করিলে পশ্চাঁ চিন্তাসাগরে নিমগ্ন 
হইতে ন হয়,তাহাই কর্তব্য । 

হে রাজন! গুক্রাচার্য্য ব্যতীত আর কেহই অপরাধ 
করেন না এমন নহে, কিন্তু বুদ্ধিমান, ব্যক্তিরা মোহবশত 
অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিলে আশু তাহার প্রতিবিধান 
করিয়া থাকেন। পুর্বেবে ছুর্যযোধন পাগুবগণের প্রতি যে 
সকল অত্যাচার করিয়াছেন, আপনি এক্ষণে তাহার 

প্রতিবিধান করুন । আপনি. পাগবদিগকে রাজ্য প্রদান 
করিলে, বিগতকল্মষ হুইয়া, স্ুমণ্ডলে মনীধিগ্নণের পরম 
পুজনীয় হইবেন। ধিনি মনীষিগণের হিতবাক্যে নরিশেষ, 
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মনোযোগ পুর্ববক কার্য্যে অধ্যবসায়ী হন, তাঁহার কীর্তি 
মেদিনীমগ্ডলে দেদীপ্যমান থাকে । স্ুকৌশলসম্পন্ন ব্যক্তি 
অপাত্রে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলে, তাহাও বিফল হয়। 

কারণ তাদৃশ ব্যক্তি প্রায়ই উপদেশ বুঝিতে সমর্থ হয় না, 
এবং বুঝিতে পারিলেও তদনুসারে কার্ধয করে না। যে 
ব্যক্তি পাপজনক কার্যে প্রবৃস্ত না হয়, সে অবশ্যই অদ্ভ্যদয়- 

লাভে সমর্থ হয়। যে ছুরাস্ম! পূর্ববকৃত পাপের প্রতিবিধান 
না করিয়া], তাভার অনুমরণ করে, সে মহানরকে নিপতিত 

হয়। চিন্তবিকার, নিদ্রা, শক্রগণের গুউচরের অপরিজ্ঞান, 
রাজার ভাবভঙ্গী, ছুষ্ট অমাত্যের প্রতি বিশ্বান ও কার্যা- 

ক্ষম দূত; এই ছয়টা মন্ত্র ভেদের দ্বার স্বরূপ । অর্থবর্ধনাতি- 
লাষী প্রীজ্ঞ ব্যক্তির এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করা একান্ত 
কর্তব্য । যে রাজা পর্য্যালোচনা পুর্ববক এই সমস্ত পরিত্যাগ 
করিয়া, ধন্ীর্থকামাচিরণে সতত নিযুক্ত থাকেন, তিনি অনা- 
যাসে শত্রগণকে পরাজয় করিতে পারেন। বৃহস্পতি সদৃশ 
ব্যক্তিগণও শাস্ত্রাধ্যয়ন ও বৃদ্ধসেবা না করিয়া,কখনই ধর্ন্মা্থ- 

তত্ব অবগত হইতে পারেন না। কোন বস্তু সমুদ্রে পতিত 
হইলে বিনষ্ট হয়, অশ্রোতার নিকট বাক্য প্রয়োগ করিলে 
তাহ বিনষ্ট হয়, মুঢ় ব্যক্তি বেদাধ্যয়ন করিলে তাহ! বিনষ্ট 
হয় ও অনল ব্যতিরেকে অন্য পদার্থে আহুতি প্রদন'করিলে 
তাহ! বিনষ্ট হয়। মেধাবী ব্যক্তি বুদ্ধি দ্বারা পরীক্ষা করিয়া- 
প্রাজ্ঞগণের ক্ষমতা ও ভাবভঙ্গী দর্শন এবং অন্যের নিকট 
বৃন্তাস্ত শ্রবণ পুর্ববক তাহাদিগের সহিত মিত্রতা করিবে। 
বিনয় অকীর্তি বিনাশ, পরারুম অর্থ বিনাশ, ক্ষম] ক্রোধ 
বিনাশ ও আচার অলক্ষণ বিনাশ করে । বুদ্ধিমান ব্যক্তি 
পরিচ্ছদ, জন্মস্থান, বাসভবন, আচার, গ্রাসাচ্ছাদন, এবং 

পরিটর্ধ্য! দ্বারা মনুষ্যের কুল পরীক্ষা করিবে। 
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হে রাঁজন্! কামাসক্ত ব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, নির্মম - 
দেহ ব্যক্তিও উপস্থিত কাধ সংরোঁধ করিতে সমর্থ হন না। 
রাজসেবাপরায়ণ, বৈদ্য, ধার্্িক, প্রিয়দর্শন, মিত্রসম্পন্ন ও 
সুবক্ত1 স্ুহৃৎ্কে প্রতিপালন করা অবশ্য কর্তৃব্য। অকুলীন 
হউন, আর কুলীনই হউন, যে ব্যক্তি মর্ধ্যাদারক্ষক, ধার্্িক, 
স্ব ও লঙ্জাশীল হয়, সে শত কুলীন হইতেও শ্রেষ্ঠ। 
যাহাদের চিন্ুবৃত্তি, গৃঢ়াচার ও প্রজ্ঞ। পরস্পর সমান, তাহী- 
দের মিত্রতা কদাচ বিনষ্ট হয় না। তৃণণচ্ছন্ন কৃপের ন্যায় 
হুর্বদ্ধিও অকৃতজ্ঞ ব্যক্তিদিগের মিত্রতা অচিরকালেই 
বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তি এরূপ লোকের 
সহিত মিত্রতা পরিত্যাগ করিবেন | তিনি গর্ব্বিত, 
মুর্খ, ক্রোধাসক্ত, সাহসী ও অধার্ম্িকদিগের সহিত কদাচ 
মৈত্রতা। করিবেন না। যেব্যক্তি কৃতজ্ঞ, ধন্ত্রশীল, সত্য- 
পরায়ণ, জিতেক্ডরিয়,। মর্যাদাপালক ও যে ব্যক্তি কদাচ 

পরিত্যাগ না করেন, তাহার সহিত বন্ধুতা করা 

কর্তব্য | ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত কর! অতি ছুক্ষর; কিন্তু উহা- 
দিগকে একান্ত বিষয়াসক্ত করিলে দেবগণকেও উশ্সাদিত 

হইতে হুয়। বুধগণ মুছুতা, অনুসুয়া,ক্ষমা, ধৈর্য্য ও মিত্রগণের 
সম্ত্রমরক্ষা এই সমুদয় আয়ু্ষর বলিয়া! কীর্তন করিয়াছেন । 
সুনীতি দ্বারা অপনীত বস্ত্র প্রত্যাসরণ করিতে চেষ্টা! 
করা সংপুরুষের কার্য । যিনি ভবিষ্য ছুঃখের প্রতীকারে 
সক্ষম ও অধ্যবসায় সহকারে উপস্থিত ছুঃখ সহ্য করিতে 
পারেন, এবং যিনি অতীত ছুঃখের নিমিত অনুতাপিত 
না| হন তীহার অর্থ কদাপি বিনষ্ট হয় না। কায়মনো- 
বাক্যে সতত যে কার্গ্যের অনুষ্ঠান করা যায় তাহাতেই 
একাস্ত আসক্ত হইতে হয়; অতএব নিরন্তর মঙ্রল কার্য্যের 
অনুষ্ঠান কর! কর্তব্য । মাঙ্গল্যদ্রব্যম্পর্শ, সহায়, অধ্যায়, 
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উদ্যম, সরলতা ও সতত সঙ্জনসংসর্গ এই সমস্ত এশ্বর্্যের 
কারণউদ্যোগপরায়ণতাও সম্পত্তি ও মঙ্গলের মূল উদ্যোগী 
ব্যক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়া, চিরকাল পরম ন্ুুখ সম্ভোগ করেন। 
ক্মমতাবান্ ব্যক্তির পক্ষে সতত সকল বিষয়ে ক্ষম! কর! অপেক্ষা 

শ্রেয়স্কর ও ছিতকর আর কিছুই নাই ।অশ্ত ব্যক্তির সকলের 
প্রতি ক্ষমা করা কর্তব্য ।শক্ত ব্যক্তির ধন্মার্ঘে ক্ষমা! কর! উচিত। 
যাহার অর্থ এবং অনর্থ উভয়ই সমান, তাহার ক্ষমাই সর্ববা- 
পেক্ষা হিতকর। যে স্ুখভোগ দ্বার! ধন্ার্ধের হানি না হয়, 
তাহাই উপভোগ করিবে । মুঢু ব্যক্তিরাই ভোজনাদি সুখে 
একান্ত আসক্ত হইয়া, স্বীয় ধর্ার্থের ব্যংঘাত করিয়। থাকে । 
ছুঃখার্ত, প্রশান্ত, নাস্তিক, অলস, অদাস্ত ও উৎ্সাহবিহীন 
ব্যক্তিগণের এশ্বর্য কখন স্থায়ী হয় না। ছুষ্টমতি ব্যক্তিগণ 
সরলস্বভাঁব ও বিনয়সম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে অশক্ত মনে করিয়া, 
পরাঁভব করে। লক্ষ্মী অতি সরল, অতি দাতা, অতি শূর, 
অতি ব্রতশীল ও প্রজ্ঞাভিমানীর নিকট ভয়ে গমন করেন.না; 
এবং অত্যন্ত গুণবান্ ও নিতান্ত গুণহীনকে পরিত্যাগ করেন। 
ইনি উন্মত! ধেনুর ন্যায় একম্থানে দীর্ঘকাল অবস্থিতি করিতে 
পারেন না। বেদের ফল অগ্িহোত্র, অধ্যয়নের ফল সদ্বত্ত 
ও সদাচরণ ; নারীর ফল রতি ও পুত্র এবং ধনের ফল দান ও 
ভোজন। যে ব্যক্তি অধর্ম্োপার্ছিদিত অর্থ দ্বার পরলোক- 
হিতকর যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে, সে পরলোকে স্বাভিলধিত 
ফল প্রাপ্ত হয় না। সত্তববান্ ব্যক্তি কান্তার, বনছুর্গ, আপজ্জ- 
নক স্থান, ব। সমুদ্যত শত্ত্র কিছুতেই ভীত হন না। উদ্যম, 
সংযম, দক্ষতা, অপ্রমাঁদ, ধৈর্য্য, স্মতি, সমীক্ষ্যকারিতা ও 
সমারভ্ত এই সমুদায় এশ্বর্য্যের মূল। তপনদ্যা তপস্বীদিগের 
বল, ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদ্গণের বল, হিংসা অসাধুগণের বল ও ক্ষমা 
গুণশালীদিগের বল। জল, মুল, ফল, দুগ্ধ, ঘ্বৃত, উষধ এবং 
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ব্রাহ্ধণ ও গুরু আঁজ্ঞ। এই আটটা ব্রতবিনাশী নছে। যাহা 
আপনার প্রতিকূল,তাহ। অন্যের প্রতিও প্রয়োগ করিবে না, 
ইহাই নকল ধর্মের সার। ইহ! ভিন্ন অন্য ধর্ত্মও ইচ্ছানুলারে 
প্রবর্তিত হইয়া! থাকে । অক্রোধ দ্বার! ক্রোধকে, সাধুত! দ্বার! 
অসাধুকে, দাঁন দ্বারা কৃপণকে এবং সত্য দ্বার মিথ্যাকে জয় 
করিবে । স্ত্রী, ধূর্ত, অলস, ভীরু, কোপনস্বতাব, পুরুষা- 
ভিমানী, তক্কর, কৃতত্ন ও নাস্তিক এই সকল লোককে কদাচ 
বিশ্বাস করিবে না। অভিবাদনশীল বৃদ্ধসেবী পুরুষের কীর্তি, 
আঁয়ু,যশ ও বল বৃদ্ধি হয়।ষে অর্থ উপার্জনে অতিশয় ক্লেশ ও 
ধর্্দহানি হয় এবহ শক্রর নিকট প্রণিপাঁত করিতে হয়,সেরূপ 
অর্থউপার্জনে কদাচ মনোনিবেশ করিবে না। বিদ্যাহীন 
পুরুষ, সন্ভতিশুন্য মৈথুন, আঁহাঁরহীন প্রজা ও রাজাশুন্য 
রাজ্য এই কয়টী অতি শোচনীয়। পথ দেহীদিগের, জল 
পর্বতের, অসস্তোগ স্ত্রীগণের ও বাক্যরূপ শল্য মনের জর! 
স্বরূপ । বেদের মল অনভ্যাস, ব্রাহ্মণের মল অব্রত, পৃথি- 
বীর মল বাহলীকদেশ, পুরুষের মল অনৃন, পতিব্রতার মল 
কৌতূহল, স্ত্রীলোকের মল প্রবাপ, স্বর্ণের মল রৌপ্য, রৌ- 
প্যের মল রঙ্গ, রঙ্গের মল সীম ও সীসের মল মল । শয়ন 
দ্বারা নিদ্রা, কাষ্ঠ দ্বার] অগ্নি, পান দ্বারা সুরা ও কাম দ্বার! 
সত্রীগণ পরাজিত হয় না। যিনি দান দ্বার! মিত্রকে, যুদ্ধ 

. দ্বারা শত্রগণকে ও অন্নপান প্রদান দ্বার! স্ত্রীকে পরাজয় 
করিতে পারেন, তাহারই জন্ম সার্ঘক। 

হে রাজন্! সহআধিপ ও শতাধিপ উভয়েই জীবিক! 
নির্বাহ করিয়। থাকেন । ফলত, কোন প্রকারেই জীবিকা 
নির্বাহ করিতে পারে ন। এমন কেহই নাই । অতএব 

আপনি ছুরাকাজ্ষ! পরিহার করুন। পৃথিবীস্থ সমুদয় ধন্য, 
যব, হিরণ্য, পশ্খ ও স্ত্রী প্রাপ্ত হইলেও লোকের মাঁশ'- 
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নিরৃতি হয় না, এই বিবেচনা করিয়! বুদ্ধিমানের বিমুগ্ধ 
হন না। হে রাজন! আমি পুনরায় আপনাকে বলিতেছি, 
আপনি নিজপুত্র ও পাগুতনয়গণের প্রতি মমত। ব্যবহার 
করুন । 

চত্ব'রি”শত্ম অধায়। 

বিছুর কহিলেন, হে মহারাজ! যিনি সাধুগণ কর্তৃক 
পুজিত হইয়।,অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্বক অর্থোপার্জন করেন, 
তিনি অতি শীঘ্রই যশস্বী হইয়া উঠেন। সাধুগণ প্রসন্ন 
হইলে, সাতিশয় স্ুখলাভ হুইয়। খাকে। যিনি অধর্ন্মলবধ ধনে 
আসক্ত না হইয়া পরিত্যাগ করেন; তিনি জীর্ণস্বক সর্পের 
ন্যায় নকল ছুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া পরম স্থখে কালযাপন 
করেন। মিথ্যাব্যবহার দ্বারা জয়লাত, রাজার প্রতি পৈশুন্য, 
গুরুর নিকট বৃথা নির্বন্ধ এই তিনটা ব্রহ্মহত্যা সদৃশ । অসুয়া, 

হঠাু মৃত্যু ও অতিবাদ এই তিনটা সম্পভ্ভিনাশের মূল। শ্রব- 
ণের অনিচ্ছা, ত্বরা,আত্মশ্লাঘা এই তিনটা বিদ্যার পরম শক্রু। 
আলস্য, মদ, মোহ, চপলতা, গোষ্ঠী, ওদ্ধত্য, দর্প ও লুব্ধ তা 
এই কয়েকটা বিদ্যার্থাদিগের মহান দোষ | লুখার্থা 
ব্যক্তির বিদ্যালাভের ও বিদ্যার্থার সুখলাভের সম্ভীবন। থাকে 
না। অতএব নুখারধা ব্যক্তি বিদ্য! বা বিদ্যার্থা ব্যক্তি স্ুখ_ 
ভোগ পরিত্যাগ করিবে। রাশীকৃত কাষ্ঠ দ্বারা অগ্নির, বহ্ছ- 
নদীসমাগমে মহোদধির, সর্ববভূতসংহার দ্বারা অন্তকের ও 
পুরুষসমূহ দ্বারা বামলোচনাগণের তৃপ্তিমাধন হয় না। আশ! 

ধৈর্য্যনাশ, অন্তক সমৃদ্ধিনাশ, ক্রোধ শ্রীনাশ, যশ কদর্ধ্য তা 
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নাশ ভ অপালন পশু বিনাশ করে এবং ব্রাঙ্গণ ক্ুদ্ধ হইলে, 
সমস্ত রাজ্য বিনষ্ট হয়। 

হে মহারাজ! ছাগ, অশ্ব, কাঁস্য, রজত, মধু, অক্ষ, 
সজ্জন, শ্রোত্রিয়,বৃদ্ধ জ্ঞাতি ও অবসন্ন কুলীন এই সকল আপ- 
নার গৃহে নিয়ত অবস্থিতি করুক 1 মনু কহিয়াছেন, অজ, বৃষ, 
চন্দন, বীণ1, দর্পণ, মধু? ঘ্বৃত, লৌহ, তাশ্রপাত্র, দক্ষিণা: 
বর্ত শঙ্খ, শালগ্রাম, গোরোচনা ও ধান্য এই সকল মঙ্গল- 
দায়ক দ্রব্য গৃহে স্থাপিত কর] কর্তব্য ৷ হে রাজন ! আমি 

আপনার নিকট মহাফলজনক সর্ব্বোকষ্ট পুণ্যপদ কীর্তন 
করিতেছি, অবহিত হইয়। শ্রাবণ করুন | কায, ভয়, লোভ 
বা আত্মজীবনের নিমিত্েও ধর্ম পরিত্যাগ করিবে না। 
ধর্মই নিত্য, সুখ দুঃখ অনিত্য, অতএব আপনি অনিত্য 
বিষয় পরিত্যাগ করত নিত্য বস্তুতে প্রতিঠিত হইয়া, পরষ 
সন্তোষ লাভ করুন। যেহেতু, সন্তোষই পরম লাভ । দেখুন, 
মহাবলসম্পন্ন মহানুভৰ নরেজ্জগণ ধনধান্যপুর্ণী বন্ুন্ধর! 
শামন করিয়া, বিপুল এশ্বর্্যভোগ ও রাজ্য সমস্ত পরিত্যাগ 
পূর্বক কৃতাস্তের বশবর্তী হইয়াছেন। হে রাজন্! মানবগণ 
অতিক্লেশপালিত স্বৃত পুত্রকে গৃহ হইতে বহিষ্কত করিয়া, 
আলুলায়িত কেশে রোদন করিতে করিতে তাহাকে কাষ্ঠের 
ন্যায় চিতাগ্রিমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। এবং অপর 
লোকেও মৃত ব্যক্তির ধন সম্পতি সমস্ত ভোগ করে এবং 
পক্ষিগণ তাহার মেদমাংসাদি ক্ষণ ও অগ্নি তাহারধাতু 
সমস্ত দগ্ধ করে। কেবল পুণ্য ও পাপ এই ছুইটা বস্ত পর- 
লোকে তাহার অন্গমন করিয়া থাকে | হে তাত ? পক্ষিগণ 
যেরূপ ফলপুষ্পশৃন্য বৃক্ষকে পরিত্যাগ করে, সেইরূপ পুত্র, 
সুহৃদ এবং জ্ঞাতিগণ মৃত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় 
ধৃহাভিযুখে প্রতিনিবৃত হয়। অতএব যত্ব সহকারে জমে 

(১৯) 
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ক্রমে ধর্ম সঞ্চয় করাঁই জীবের কর্তব্য । হে রাজন! এই 
লোকের ভর্ধে ও অধোভাগে ইন্ড্রিয়গণের . মহামোহজমক 
ঘোরতর মহান্ অন্ধকার বিদ্যমান রহিয়াছে । মহারাজ ! 
আপনি যেন কদাচ উহার বশবর্তী না হন। যর্দি অভিনিবেশ 

পূর্বক আমার এই বাক্য শ্রবণ করত যথাবশ অনুষ্ঠানে 
লমর্থ হন, তাহ! হইলে আপনি ইহুলোকে পরম যশোলাভ 
এবং পরলোঁকে নির্ভয়ে স্বর্গভোগ করিতে পারিবেন । 

হে ভারত! লোভরহিত আত্মা নদী স্বরূপ; পুণ্য- 
তাহার তীর্থ, সত্য জল, ধৈর্য্য কুল, এবং দয়! তরঙ্গস্বরূপ ;. 
লোভশুন্য পুণ্যশীল ব্যক্তিগণ এই .নদীতে স্নান করিয়। 
পরম পবিত্র হন। হে রাজন! আপনি ধৃতিরূপ তরণী 
অবলম্বন পূর্বক কামক্রোধাদিরূপ কুস্তীরযুক্ত ও পঞ্চে- 
ন্ড্রিয় রূপ সলিল পুর্ণ নদী সম্ভরণ করুন৷ 

যিনি কার্ধ্য ও অকার্্য সকল বিষয়েই প্রজ্ঞা বৃদ্ধ, ধর্ম্মবৃদ্ধ, 
বিদ্যারদ্ধ ও বয়োর্দ্ধ বন্ধুকে পুজা করিয়া, তাহার অভিমত 
জিজ্ঞান। করেন,তিনি কখন মুগ্ধ হন ন।। ধুতি দ্বারা শিশ্বো- 

দর রক্ষা করিবে, চক্ষু দ্বারা হস্তপদ রক্ষা করিবে, মন 

দ্বারা চক্ষু ও কর্ণ রক্ষা করিবে এবং কর্ম দ্বারা মন ও 
বাক্য রক্ষা করিবে। যে ব্রাঙ্ষণ নিত্য উদক কার্য্য 
সম্পাদন, নিত্য যজ্ঞোপবীত ধারণ, নিত্য 'অধ্যয়ন, 
পতিতান্ন পরিত্যাগ, সত্যবাক্য প্রয়োগ ও গুরুঃকার্য্য 
সম্পাদন করেন, তাহাকে কখন ব্রহ্গলোকভ্রষ্ট হইতে 

হয় ন। যে ক্ষত্রিয় বেদাধ্যয়ন, অগ্নিনংস্থা'পন, যজ্ঞানুষ্ঠাঁন, 
প্রজাপালন ও গোত্রান্গণরক্ষার্থ প্রাণপর্য্যস্ত পরিত্যাগ 
করেন, তাহার স্বর্গলাভ হয়। যে বৈশ্য বেদাধ্যয়ন, যথাঁ- 
কালে ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও আশ্রিতদিগকে ভাগানুষারে 
ধনপ্রদান এবং ভ্রেভাগ্লির পবিত্র ধুম আত্্াণ করেন, তিনি 



উদ্দ্যোগ পর্থ ৷ ১৪৭, 

চরমে স্বর্গলোক গমন পূর্বক পরম সুখ সম্ভোগ কর্ধেন।; 
ঘষে শূদ্র ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই বর্ণত্রয়কে পুজা দ্বার! 
পরিতুষ্ট করিয়া, স্বীয় পাপ সকল দগ্ধ করিতে পারে, সে 
পরলোকে স্বর্গভোগে অধিকারী হইয়! থাকে । হে রাজন্ 
আমি যেনিমিত্ত আপনাকে এই চারি বর্ণের কথা কহিলাম 
তাহ। শ্রবণ করুন। পাণুনন্দন ধর্ম্মরাজ যুধিষির প্রজাপালন 
না করিয়া, ক্ষত্রধর্মাচ্যত হুইতেছেন, অতএব আপনি. 
ভাহাকে রাজ্যে অভিবিক্ত করুন । 

ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে বিছুর ! তুমি সর্বদাই আমাকে 
এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাক; এবং আমারও 

তাহাই অভিপ্রায়। কিন্তু ছুর্য্যোধনকে স্মরণ করিলে, আ- 
মার বুদ্ধির বৈপরীত্য জন্মে। যাহা হউক, অনতিক্রমণীয় 
দৈব অতিক্রম কর! কাহারও সাধ্য নহে। অতএব আষি, 
পুরুষকার অপেক্ষা দৈবকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণনা করিয়। 
থাকি। 

প্রজাগরপর্বব সম্পূর্ণ । 



সনগ্যজাতপর্ধাধ্যায়। 

একচত্বারিংশত্ষ অধ্যায় | 

ধৃতরাষ্ কহিলেন, হে বিছুর! তোমার এই বচন- 
বিন্যান অতি বিচিত্র; অতএব আরও বক্তব্য থাকিলে, 
পুনরায় বলিতে আরম্ভ কর, শুনিতে সাতিশয় বাসন! 
হইতেছে। 

বিছুর কহিলেন, মহারাজ ! সনাতন কুমার সনত্স্ুজা- 
তের বচননুসাঁরে ম্বত্যুনামে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। 

এক্ষণে সেই মহাত্মাই আপনার প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য সমুদায় 
হশয় অপনোদন করিবেন। ধৃতরাস্ট্র কহিলেন, হে ৰিদুর ! 

সনাতন কুমার সন্সুজাত যাহা! কহিবেন, তাহ কি তুমি 
অবগত নহ ? যদি তোমার অবিদ্িত না হয়, তাহা হইলে 
তুমিই তাহ! কীর্ভন কর। বিছুর কহিলেন, মহারাজ! আমি 
শৃদ্রজাতিতে জন্মিয়াছি বলিয়া তাহা বলিতে পারিৰ 
না। কিস্তু কুমার সনৎস্ুজাত সনাতনজ্ঞানসম্পন্ন । ত্রাঙ্গ- 

ণাঁংশে জন্মগ্রহণ পূর্ববক গুহ্য বিষয় কীর্তন করিলে, দেব- 
গণ কদাচ নিন্দা করেন না; সেই জন্যই আপনাকে 
সনগুস্ুজাত সমীপে ইহা শ্রবণার্থে অনুরোধ করিতেছি। 
গুতরাষ্ট্র কহিলেন, এক্ষণে কি রূপে তাহার সহিত এই শ্থানে 
সাক্ষাৎ হইতে পারে, তাহার উপায় স্থির কর। . 



উদ্যোগ পর্ব/। ১৪৯ 
তখন বিছুর, ষহাপ্রতাপ সনত্সুজাঁতের ধ্যানে নিবিষ্ট 

হইলে, তিনি ক্ষণবিলম্ব ব্যতিরেকে তথায় উপনীত হই- 
লেন। বিছুর যথাবিধানে মধুপর্কদি প্রদান দ্বারা তাহার 
পুজা করিলেন); এবং তিনি শ্রান্তি দূর পূর্বক সুখাসীন 
হইলে, জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! আপনি মহারাজ 
ধতরাষ্ট্রের উপস্থিত সংশয়জালনিরাকরণে সমর্থ । অতএব 
যদ্দারা ইনি অক্েশে ক্লেশপরিহার পূর্বক লাভ, অলাভ, 
শত্রু, মিত্র, জরা, মৃত্যু, ভয়, ক্রোধ, ক্ষুধা, ভূষ্ণা, কাষ, 
ক্রোধ, ক্ষয়, অমর্ষ, উদয় ও অপ্রীতির হস্ত অতিক্রম করিতে 
পারেন, আপনি তাহ। কীর্তন করুন । 

ঘিচত্বারি”শত্বম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহীপতি ধৃতরাষ্ট্র বিছুর- 
বাক্যের বহমান পূর্বক শাশ্বতজ্ঞানলাভবাসনায় নির্জনে 
সনৎ্সুজাতকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি বলেন, স্বৃত্যু 
নাই, কিন্তু দেব অনুর সকলেই মৃত্যুভয়ে ব্রহ্ষচর্য্যের অস্ু- 
ষ্ান করেন। অতএব ইহাঁর মধ্যে সত্য কি, বর্ণন করিয়। 
আমার সন্দেহ নিরসন করুন। 

সনগুসুজাত কহিলেন, মহারাজ ! স্ৃত্যু আছে ও নাই 
এই উভয়ের বিরোধ চিন্তা করিবেন না। পুরুষের অবন্থা- 
মুসারে উভয়পক্ষই সত্য হইয়! থাকে । প্রমাদই স্ৃত্যু, আর 
অপ্রমাদই অস্বত্যু। বিছ্বান্ ব্যক্তিরা যে নির্দেশ করেন, ' 
মোহ নিবন্ধন মৃত্যু ও মোহুহীন হইলেই অমর হয়, ইহাই 
কাহার কারণ অস্মুরগণ প্রযত্ত অবস্থায় স্ব! এবং অপ্রমত্ত 



টি মহাভারত । 

হইলে অস্বত লাভ করিয়া থাঁকে। মৃত্যু ব্যাঁত্রের ন্যায়" 
প্রাণিগণকে গ্রাস করে না এবং মৃত্যুর স্বরূপ নির্ণয়ও কখন 
সম্ভব নহে। কোন কোন ব্যক্তির মতে যমম্ৃত্যু এবং 

আত্মনিষ্ঠ তত্বজ্ঞান অম্বত্যু। সেই পিতৃলোকনিয়স্তা যম 
মঙ্গলের মঙ্গল ও অমঙ্গলের অমঙ্গল। তিনিই ক্রোধ, প্রমাদ 
ও লোভ স্বরূপ মৃত্যুকে সমুদ্ভাবিত করেন । অহঙ্কারে 
অভিভূত হইয়া, কুপথের অন্ুনরণ করিলে, আত্মস্বরূপ 
লাভে অসমর্থ, জ্ঞানত্রষ্ট, লোভাদি রূপ মৃত্যুর বশীভূত, 
পুনঃ পুনঃ নরকয্ত্রণায় নিপীড়িত এবং ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয়- 
শুন্য হইতে হয়। এই জন্যই মৃত্যুর মরণ নাম নির্দিষ্ট 

' হুইয়াছে। ভোগসাধন কার্যের পরিণামে কন্ম্ানুরক্ত জীব- 
গণ স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়! থাকে, সুতরাং এই শরীরাবসানেও 
স্বত্যু তাহাদের অনুগমন করে৷ যদ্দার! ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইতে 
পারে, সেই যোগমার্গের অনভিজ্ঞতা নিবন্ধন দেহীর বিষয়- 
বাসনা প্রাছুর্ভূতি ও স্বভাবতঃ অনিত্য বিষয়ে অনুরাগ সঞ্চ- 
রিত হয়। তখন তাহার প্রবৃত্তি ইন্ছ্রিয়গণকে মোহজালে 
জড়ীভূত করিলে, অসার বিষয়সন্ধান নিবন্ধন প্রতারণ! 
বশতঃ বিষয়ম্মরণই বিষয়সেবা বলিয়া তাহার প্রতীত 
হয়। বিষয়চিন্তা, বিষয়লাভবাঁসনা! এবং কোন কারণ 

বশত রোষাবেশ এই তিনটীই অজিতচিত্ত ব্যক্তির 'ক্রম- 
সৃত্যুর কারণ। কিস্তু ধীরগণ ধৈর্য্যবলসহায়ে স্বত্যুর সীম! 
লঙ্ঘন করেন। ফলতঃ, আত্মসন্ধিৎস্ু হইয়া, বিষয়বাঁসন! 

বিসর্জন করিলে, সকল কামনা বিনষ্ট ও স্ৃত্যুর হস্ত অতিক্রম 
করিতে পারা যায়। 

বিষয়নাশ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু স্বরূপ; কিন্তু বিষয়্- 
বাসনাবিসর্ধন দুঃখবিনাশের নিদান। বিষয়াসক্তি বিবেক 

রূপ আলোকের নিহস্তা, অন্ধকার স্বরূপ এবং নরক সদৃশ 



উদ্যোগ পর্ব! ১৫৬ 

যন্ত্রণাদায়ক । মদিরোন্মন্ত ব্যক্তি যেরূপ গর্ভে নিপতিত 
হইয়। থাকে, সেইরূপ বিষয়াসক্ত লেকে অুখসাঁধন বিষয়ে 
অনুরক্ত হয়। অন্তঃকরণ বিষয়বশীভূত না হইলে, মৃত্যু 
তৃণময় ব্যাত্রের ন্যায় কিছুই করিতে পারে না। অন্য কোন 
কাম্য বিষয় স্মরণ না করাই বিষয়বাসনাবিনাশের মূল। 
শরীরস্থিত অন্তরাত্মাই ক্রোধ, লোভ ও মৃত্যু স্বরূপ | বিচ- 
ক্ষণ ব্যক্তি সৃত্যুরে এইরূপ জন্মশীল জানিয়া৷ কদাচ ভীত হন 
না। শরীর যেরূপ কালের কবলসাু হয়, মৃত্যুও সেইরূপ 
জ্ঞানযোগে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া! থাকে । 

ধৃতরাষ্ী কহিলেন, হে সনগুসুজাত ! বেদবচনানুসাঁরে 
একমাত্র যজ্ঞই সনাতন লোক ও মোক্ষগ্রাপ্তির কারণ। 
অতএব লোকে কিনিমিত্ত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিকে £ 

সনতুসুজাত কহিলেন,মহারাজ ! কাঁমিগণই উক্ত প্রকারে 
মোক্ষলাভের অভিলাধী। আর বেদে বহুতর ফলসন্ধানের 
উল্লেখ আছে। কিন্তু নিক্ষাম জীবাতআাই পরমাত্বার সাক্ষাৎ- 
কারে উপনীত হয় এবং যথার্থ পথের পাস্থ হইয়া, যুক্তি 
লাভ করে। 

ধতরাষ্ট্র কহিলেন, ব্রন্মন্! এইবিশ্ব ফষাহার প্রভাবে 
ক্রমে ক্রমে সৃষ্ট হইতেছে; যিনি জন্ম ও স্ৃত্যুরহিত, 
সেই পুরাণ আত্মার নিয়োগকর্তী কে ? এবং তাহার অনু- 
ধান ও সুখভোগের প্রকারই ব৷ কিরূপ ? 

সনগুসুজাত কহিলেন, মহারাজ ! জীবাত্মা ও পরমাত্মা 
পরস্পর অভিন্ন; অতএব ভেদ উপস্থিত হইলে, একতা 

সম্পাদন নিতান্ত ছুর্ঘট। পরমাত্সীই অজ্ঞানযোগ বশতঃ 
স্কুল ও সূক্ষষম শরীর সংযোগে জীব বলিয়া অভিহিত হন। 
কিন্ত উপাধিভেদে ভীহার মহত্বের কিছুমাত্র ব্যত্যয় হয় 
না। বেদে ইহা মীমাংসিত হইয়াছে যে, সেই বিকার- 



১৫২. মক₹াভারত। 

রহিত পরমাক্মীর মায়াপ্রভাবেই এই বিশ্ব প্রাছর্ভূৃত হই- 
য়াছে এবং তীাহারই শক্তি এই স্বপ্রবশ জগতের যাথার্ঘ 
সম্পাদন করিতেছে । 

ধূতরাস্রী কহিলেন, ভগবন্! এই সংসারে ধার্মিক ও 
অধার্মিক উভয়বিধ লোকই বিদ্যমান আছে; এক্ষণে 
জিজ্ঞাস! করি, ধর্ম দ্বারা পাপ, কি পাপ দ্বার! ধর্ম বিনষ্ট 
হইয়।! থাকে? 

সনহুসুজাত কহিলেন, মহারাজ! পাপ ও পুণ্য উত- 
য়েরই ফলসঞ্চার আছে । সন্্যান ও উপাসনাসহকৃত কর্ম 
উভয়তই মযোক্ষপ্রাপ্তি হয়। তন্মধ্যে বিদ্বান্ ব্যক্তি সন্গ্যাস 

দ্বার জ্ঞান লাভ করেন, আর দেহাতিমানী পুরুষ উপাসনা- 
প্রভাবে পুণ্য প্রাপ্ত হন। কর্ম্মাসক্ত পুরুষ কন্মানুষ্ঠান বশতঃ 
পাপ ও পুণ্য উভয়েরই অস্থায়ী ফল লাভ করিয়া, পুনরায় 
কর্ম্েই প্রবৃত্ত হয়; কিন্ত বিদ্বান্ ব্যক্তি ধর্মবলে পাপ 
পরাজয় পূর্বক দিদ্ধি লাভ করেন। 

ধৃতরাস্ত্রী কহিলেন, ভগবন্! বেদবচনানুসারে দ্বিজাতি- 
গণ পুণ্যানুষ্ঠান বশতঃ যে সমস্ত সনাতন লোক প্রাপ্ত হন, 
তাঁরতম্যান্ুলারে তাহাদের উচ্চনীচ ভাব এবং নির্মল 
আনন্দ স্বরূপ মোক্ষম্খও যথাযথ কীর্তন করুন। আমি 
কাম্য ব৷ নিষিদ্ধ কর্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষী নহি। ' 

সনত্সুজাত কহিলেন, ধাঁহারা যমনিয়মাদিতে সবিশেষ 
স্পর্ধাসম্পন্ন, সেই সকল অগুণ ব্রহ্গবাদী ব্যক্তিগণ শরীরা- 
বসানে ব্রহ্ষলোকে গমন করেন। ধাঁহারা যঙ্ঞাদি কর্মের 
অনুষ্ঠানে ' সংসক্ত, তাহার! তদ্দারাই জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, 
চরমে দেবলোকে বিরাজমান হুন। বৈদিকলম্মন্য মাঁনবগণ 
যদিও এইরূপ ধর্ম্ানুষ্ঠান দ্বারা কোনরূপ ফল কামনা করেন 
না, তথাপি তাহার সাধুত। প্রখ্যাপন করেন। কিস্তু তাঁছুশ 
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ঘহির্ন্মখ স্বার্থপরদিগের কথায় বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। 
ষেস্থান বর্ধাকালে প্রচুর তৃণাদির ন্যায় সন্ন্যাসী প্রভৃতির 
উপযুক্ত পান ভোজনে পরিপূর্ণ, সেই স্থানে থাঁকিয়াই জীবন 
যাপন করিবে। বৃন্তিহীন ব্যক্তিরে উতুপীড়ন বা আত্মাকে 
ক্ষুধায় ক্লেশিত করিবে না। 

যে স্থলে আত্মমহিমার অপ্রকাশে অমঙ্গল সম্ভাবনা, 
যিনি সেই ভীষণ প্রদেশে বাঁস করিয়াও আত্মগৌরবপ্রকাঁশে 
বিনিবৃত থাকেন, তিনিই কলের শ্রেষ্ঠ । অন্যে আস্বোৎুকর্ধ 
প্রদর্শন করিয়া, ধাহার অসুয়াসম্পাদনে সমর্থ না হয় এবং 
যিনি যতি ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতিকে প্রদান না করিয়া, স্বয়ং 
ভোজন না করেন, তীহাঁর অন্নই সাধু । কুকুর যেমন আত্ম- 
কত বমি ভক্ষণ করিয়া, অমঙ্গল প্রাপ্ত হয়, যে সকল সন্্যাঁপী 
পাঁণ্ডত্য প্রকাশ পুর্ববক জীবিক! নির্বাহ করে, তাহাদের 
গতিও সেইরূপ । যেব্রাঙ্ধণ জ্ঞাতিগণ মধ্যে বাঁদ করিয়া, 

এইরূপ বাসনা করেন, যে ভীহারা যেন আমার ধর্ম্ানুষ্ঠান 
জানিতে ন! পারেন, পণ্ডিতগণ সেই কব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিকে 
যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া! থাকেন। ফলতঃ, এইরূপ অজ্ঞাতচর্য্যা- 
ব্যতিরেকে সেই অনুপাধি, অদ্বৈত, অননুভাঁব্য, অপঙ্গ ও 
অন্ুব্যাপক পরমাত্মারে লাভ করিতে পার] যায় না। উল্লি- 
খিত অজ্ঞাতচর্ধ্যধপ্রভাবেই ক্ষত্রিয় আপনার ব্রহ্মভাব সন্দ- 

শন করেন। যেব্যক্তি আত্মারে অন্যপ্রকার প্রদর্শন করে, 
মেই আত্মাপহারী দম্থ্য সকল পাপই করিতে পারে । কোন 
প্রকারে অশ্রীস্ত, প্রতিগ্রহশুন্য বা শিষ্ট হইয়াও তক্নিবন্ধন 
গৌরব প্রদর্শন করিবে না; সর্বদ! নিরুপদ্রব, সাধুসম্মত, 
ব্রহ্মনিষ্ঠ, ব্রহ্ষজ্ঞ ও অতীতদর্শী হইবে; ইহাই আত্মজ্ঞান- 
লাভের উপায়। ফাঁহার! লৌকিক অর্থে দরিদ্র ও দৈব 

অর্থে সমৃদ্ধিসম্পন্ন, তাহারাই দুর্ধর্ষ ও দুশ্প্রকম্প্য হুইয়! 
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থাকেন। ধখাঁহাঁরা যজ্ঞে সম্তষ্ট হইয়া, যজমানের মনোরথ 
পূর্ণ করেন, যিনি সেই দেবগণকেও অবগত আছেন, ত্রহ্গ- 
নিষ্ঠের লহিত তীহারও তুলনা হইতে পারে না। যেহেতু, 
ক্রিয়াসাধ্য বলিয়া যজ্ঞাদির ফল নিত্য নহে; কিন্তু ব্রহ্ম 
ব্রহ্মজ্কের নিকট স্বতঃসিদ্ধ রূপে প্রকাশিত হন, এই জন্য 
তৎপরিজ্ঞানফল স্বরূপ মোক্ষও নিত্য । যিনি আরন্তশুন্যত! 
প্রযুক্ত দেবগণের নিকট সম্মান প্রাপ্ত হন, তিনিই যথার্থ 
মাননীয়; কিন্ত যজ্ঞ নিবন্ধন ধাহার সম্মান না হয়, তিনি 
দেবতাদিগের পণ্ড স্বরূপ; বাস্তবিক মাননীয় মহেন। অত- 
এব অন্যে সন্মান বা অনাদর করিলে, আপনারে সমাদৃত 
বা অবমানিত বোধ করিবে না। মানী ব্যক্তি এইরূপ বিবে- 
চনা করিবেন যে, নিমেষ ও উন্মেষের ন্যায় লোকে স্বভা- 
বেরই অনুসরণ করে। বিদ্বান্ ব্যক্তিই মানীর মান রক্ষ। 
করেন । অধর্ম্মপর ছলনাঁপরায়ণ মুঢ়ের নিকট সন্মানপ্রাপ্তি 
কখনই সম্ভব নহে। মান ও মৌন কখনই একত্র থাকিতে 
পারে না। তত্বব্দ্দিগের বাক্যানুলারে ইহলোক মানীর 
আর পরলোক মৌনীর অধিকৃত। ইহলোকে ধন, জন বা 
এশ্বর্ধ্যরূপিণী লক্ষী মানরূপ মহাস্ুখের আধারভূত বটে, 
কিন্ত পরলোকের যার পর নাই প্রতিকুলকারিণী। প্রজ্ঞা- 
হীন ব্যক্তি ব্রাহ্ষী ভ্রী লাভে বা বেদরহস্যপরিজ্ঞানে কোন 
মতেই সমর্থ নহে । এই ব্রাহ্ম সুখের সাধন নানাপ্রকার ; 
তগুসমস্ত রীতিমত রক্ষা করা সহজ নহে। তন্মধ্যে সত্য, 
সরলতা, লোৌকলজ্জা, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, শৌচ ও শাস্তজ্ঞান এই 
ছয়টী মান ও মোহের প্রতিবন্ধক । 
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ত্রিচত্বারি”শত্বম অধ্যায়। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বিদ্বন্! মৌনের প্রয়োজন ও 
লক্ষণ কি? লৌকিকব্যবহারসিদ্ধ মৌন আর বেদোক্ত 
মৌন এই ছুয়ের মধ্যে কোন্টা প্রধান % প্রীজ্ঞ ব্যক্তি মৌন 
দ্বার! নির্ব্বিকল্প পদ প্রাপ্ত হইতে পারেন কি না এবং ভীহী- 
দের মৌনানুষ্ঠানের স্বরূপই ব! কিরূপ? এই সমস্ত বিশেষ 
বর্ণন করুন। 

সন্স্ুজাত কহিলেন, মহারাজ! পরমাত্মা মন ও 

বেদের গ্রাহ্য নহেন। এইজন্য মৌন বলিয়া অভিহিত হুন। 
যাহা বাক্য ও মনের অগোচর, তাহার প্রার্তিই মৌনের 
প্রয়োজন। বাহ্য ও অন্তরিক্দ্রিয়ের বিনিগ্রহই মৌন। আর 
বাহ্য ও আন্তরিক সর্বপ্রকার ভাঁনপরিহারই মৌনের 
লক্ষণ। এরূপ ভানপরিশুন্যতাঁই বাত্মনসাতীত পরমপদ 
লাভের প্রধান সাধন। এবং গুরূপদিস্ট যুক্তি অনুসারে পর- 
ব্রহ্মকে প্রণব্ময়রূপে চিন্তা করিলেই মৌনাচরণ সম্পন্ন হয়। 

ধৃতরাষ্ত্রী কহিলেন, ভগবন্! খক্, যজু ও সামবেদবেত! 
ব্যক্তি পাপকারধ্যের অনুষ্ঠান নিবন্ধন পাপে সংপৃক্ত হুন 
কিনা? 

সনত্স্ুজাত কহিলেন, মহারাজ ! কি সাম, কি খক্,কি 
যজু, কিছুতেই এরূপ অবিচক্ষণ ব্যক্তির পাপবিমোচন 
হয় না। ফলতঃ, ইহ1 সত্য জানিবেন, যে বেদ কখন ছলনা - 

পর মায়াবী ব্যক্তির পাপবিনাশে সমর্থ হয় না। পক্ষিগণ 
পক্ষ উদগত হইলে যেরূপ কুলায় পরিত্যাগ করে, বেদ 
সেইরূপ চরম লময়ে মায়াজীবীরে পরিহার করিয়া! থাকে । 
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ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, ভগবন্! যদি স্বাভাবিক ধর্ম ব্যতি- 
রেকে শুদ্ধ বেদ দ্বারা অবিচক্ষণ ব্যক্তির পাঁপবিমোচন না 

হয়, তাহা! হইলে « সমুদায় দেবতাঁই বেদজ্ঞ ব্রাহ্ধণে 

প্রতিষ্ঠিত আছেন » ইত্যাদি ব্রান্ষণমাহাত্ম্যসূচক প্রলাপ- 
বাক্য সমুদায় কোথ] হইতে প্রাছুর্ভূতি হইল? 

সনগুসুজাত কহিলেন, মহারাজ! সেই পরমাযআ্মার নাঁ- 

মাঁদি বিশেষরূপ দ্বারাই এই ত্রহ্ধাণ্ড প্রতিভাত হইতেছে। 

বেদেও নির্দিষ্ট হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিশ্ব হইতে পুথকৃ। 
তপস্যা ও যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন স্বরূপ অভিহিত 

হইয়াছে। বিদ্বান্ ব্যক্তি এই উভয়ের সাহচর্ষ্েই পুখ্যলাভ 

করেন এবং পশ্চা্ সেই পুণ্যবলে সমুদায় পাপ বিনিহত 

হইলে, ভাহার আত্মা জ্ঞানপ্রভাবে প্রদীপ্ত হয়। অনস্তর 

তিনি জ্ঞান দ্বারা পরমাত্বারে পাক্ষা করেন। কিন্তু জ্ঞান- 

প্রাপ্তি না হইলে বিষয়লালসার বশবর্তী হুইয়া, ইহলোকে 

অনুষ্ঠিত পাপ পুণ্যের ফল পরলোকে সম্ভোগ করিয়া, পুন- 

রায় ইহলোকেই সমাগত হন। ইহলোকে যে তপোনুষ্ঠান 

কর! যায়, পরলোকে তাহার ফলভোগ হুইয়া থাকে; 

কিন্তু অবশ্যকর্তব্য তপোনুষ্ঠানপরায়ণ ব্রান্ষণগণ ইহলো- 

কেই কল সম্ভোগ করেন। 

ধতরাষ্ট্ী কহিলেন, হে ব্রহ্ষন্! একমাত্র তপস্যা কি 

প্রকারে সম্বদ্ধ ও অনমৃদ্ধ হইয়া থাকে ? আপনি তাহ! 

কীর্তন করুন৷ 
সনগুসুজাত কহিলেন, মহারাজ ! কাম ও অশ্রদ্ধাদি- 

রহিত তপন্যা মোক্ষলাধন; এইজন্য উহা! সমৃদ্ধ, আর 

দস্তাদিদোষসম্পন্ন তপস্য। অসমুদ্ধ হইয়। থাকে । হে মহা- 

নুভর! আপনার জিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ই তপোমুলক ১ 

বেদবিদগণ তপস্যাপ্রভাবেই পরষ অস্থৃত লাভ করেন। 



উদ্যোগ গর্ব! ১৫৭ 

ধৃতরাষ্্ কহিলেন, ভগবন্! আপনার নিকট নিক্ষল্মষ 
তপন্যা অবগত হইলাম । এক্ষণে তপস্যার দোষের বিষয় 
উল্লেখ করুন। 

সনৎস্থজাত কহিলেন, মহারাজ ! ক্রোধ প্রভৃতি দ্বাদশ 
ও আত্ুশ্লাঘ! প্রভৃতি ত্রয়োদশ তপস্যার দোষ বলিয়া কীর্তিত 
হয়। ধন্মাদি যেদ্বাদশ গুণ দ্বিজাতিগণর বিদ্িত আছে, 

পিতৃগণের শাস্ত্রেও তাহ। লক্ষিত হইয়! থাকে । কাম, ক্রোধ, 
লোভ, মোহ, বিধিশসা, অকৃপা, অসুয়?, মান, শোক, স্পৃহা, 
ঈর্ষ্যা ও জুগুপ্না মনুষ্যের এই দ্বাদশ দোষ সর্বথা পরিহার 
করা কর্তব্য। ব্যাধ যেমন ম্বগগণের ছিদ্র অনুসন্ধান করে, 

সেইরূপ এই সমুদায় দোষ প্রত্যেকেই মনুষ্যের আক্র- 
মণার্থ অবসর অন্বেষণ করিতেছে । অহঙ্কত, স্পৃহাপর, 

অবমাননা নিরত, রোষবশ,চপল ও ক্ষমতাসত্বেও পোধষ্যাদির 
প্রতিপালনে পরাগ্ধ খ এই ছয় পাঁপাত্বা মহাসঙ্কটেও ভীত 
না৷ হইয়া, সর্বদ1 পাপধর্শ্ের অনুষ্ঠান করে। যে ব্যক্তি 
স্ত্রীসম্ভোগই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করিয়া, ছুর্বব্যবস্থিত হয়; 
যেব্যক্তি নিতাস্ত অহস্কৃত, যে ব্যক্তি দান করিয়৷ অনুতাপ 
করে, যে ব্যক্তি প্রাণান্তেও অর্থ ব্যয় করে না, যেব্যক্তি 
বলপুর্ববক ব্যবহার প্রয়োগ করে, যে ব্যক্তি পরপরিভবে 
পরম প্রীতি প্রাপ্ত হয়, এবং ষে ব্যক্তি বনিতাঁবিদ্বেষী এই 
সাতজনও নৃশংনবর্গের অন্তর্গত । 

ধর্ম, সন্য, দম, তপ, অমীৎুসর্যা, হী, তিতিক্ষা, অনসুয়া, 
যজ্ঞ, দান, ধৃতি ও বেদাধ্যয়ন এই দ্বাদশটা ব্রাহ্ধণের ব্রত। 

ধিনি এই দ্বাদশব্রতপালনে সমর্থ, তিনি সমগ্র পৃথিবী 
শাসন করিতে পারেন। ফলত, ইহাদের মধ্যে তিনটী, 

দুটা ব৷ একটা ব্রতও সাধন করিলে, অলৌকিক এই্বরধ্যলাভে 
দযর্থ হওয়1 যায়। ইহাদের মধ্যে দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ 



১৫৮ মহাভারত । 

মোক্ষ স্বরূপ উল্লিখিত হয়। মনীষী ব্রাহ্ষণদিগের বচনানু- 
সারে এই তিনটী সত্যপ্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া 
থাকে. 

একমাত্র দম অস্টাদশগুণসম্পন্ন। বৈদিক কার্য্য ও 
উপবাসাদি ব্রতের প্রতিকূলতা, অনৃত, অভ্যসুয়া, কাম, 
ধনোপার্ডনার্৫থ অতিমাত্র যত্ব, স্পৃহা, ক্রোধ, শোক, তৃষ্ণা» 
লোভ, পিশুনতা, মণ্সর, হিংসা, পরিতাপ, অরতি, কর্তৃব্য 
কাঁধ্যের বিস্মরণ, অতিবাঁদ ও আত্মসম্ভাবন, এই সমুদায় 

দোঁষ হইতে বিনি মুক্ত হইয়াছেন, সাধুগণ তাহারেই দাস্ত 
বলিয়া থাকেন। দমর বিপরীত মদ। যেহেতু, মদ এই অস্টা- 
দশ দোষ সম্পন্ন | 

ত্যাগ ছয়প্রকার ; প্রথম, সম্পদ্লাঁভে হর্ষত্যাগ। 

দ্বিতীয়, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান ও তড়াগ প্রভৃতির খনন ; তৃতীয়, 
কামত্যাগ । ইহার অনুষ্ঠান নিতান্ত কঠিন; কিন্তু তদ্দারা 
সমুদায় দুঃখ দূর হইতে পারে। বৈরাগ্যবশতঃ বনিতাদি 
ভোগ্য বস্ত সযুায়ের পরিত্যাগই প্রকৃত কামত্যাগ ; নতুবা! 
কামপরতন্ত্র হইয়া, ইচ্ছানুসারে উপভোগ পুর্ববক তাহ! 
পরিত্যাগ করিলে, অথবা! প্রচুর ধন লাভ পুর্ববক কাম্য বস্তর 
নিমিত তগুসমস্ত ব্যয় করিলে, কামত্যাঁগ হয় না। আর 
সর্ববগুণসম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান্ হইয়া, কর্মের অসিদ্ধি নিবন্ধন 
দুঃখিত বা শান হওয়া কর্তব্য নহে। চতুর্থ, অপ্রিয় ঘটনায় 
বিষাদ পরিত্যাগ; পঞ্চম, বন্ধুবান্ধব ব পুত্র কলত্রাদির 
নিকটও যাচ্ঞাপরিহার ; ষ্ঠ, উপযুক্ত পাত্রে দান করিয়া, 
শুভলাভ| এইরূপ ত্যাগ চর্ধ্য! দ্বার! অগ্রমাদ অবলম্বন 
করিবে। অপ্রমাদও অষগুণধিশিষ্ট। সত্য, ধ্যান, সমাধান, 
তর্ক, বৈরাগ্য, অন্তেয়, ত্রহ্মচর্ধ্য ও পরিগ্রহপরিহার এই 
আটটা অপ্রমাদের গুণ। 



উদ্যোগ-পর্থ। ১৫৯ 

মহারাজ! উল্লিখিত মদদোষ সমুদায় পরিত্যাগ করা 
কর্তব্য। এক্ষণে অপ্রমাদ যেরূপ অষ্টগুণবিশিষ্ট ; প্রমাদেরও 
সেইরূপ আটটা দোষ উল্লিখিত হইয়া থাকে! তগুসমস্তও 
পরিহার করিবে । পঞ্চ ইন্ড্রিয়, যন এবং অতীত ও অনাগত 
দুঃখসমুহ হইতে এই আটপ্রকার প্রমাদ সমু্পন্ন হয়। 
অতএব এই সকল পরিত্যাগ পুর্ববক সুখী হইবে। 

সর্ববদ1 সত্যনিষ্ঠ হইবে। সমুদায় লোক ও অমৃত এক- 
মাত্র সত্যেই প্রতিষ্ঠিত আছে। এই জন্যই পণ্ডিতের দম, 
ত্যাগ ও অপ্রযাদকে সত্যপ্রধান বলিয়া বর্ণন করেন। 

বিধাতৃকৃত নিয়ম এই যে, দোষ সমস্ত পরিহৃত হইলেই, 
তপ ও ব্রতাচরণ সম্পন্ন হইয়া থাকে । অতএব সত্যই সাধু- 
গণের ব্রত। উল্লিখিত দোষ সমুদায় পরিহার পুর্ববক গুণ- 
বান্ হইলেই, মোক্ষনাঁধন পরম সম্দ্ধ তপশ্চর্ধ1 সমাহিত 
হয়। হেরাজন! আপনি যেরূপ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 
তদনুসারে সর্বপাপবিনাশন, জন্ম, জর! ও মৃত্যু নিবারণ 
পবিত্র প্রসঙ্গ বর্ণিত হইল । 

ধৃতরাষ্ট্রী কহিলেন, ভগবন্! সমুদায় বেদ ও ইতিহাস 

পরমাত্বারে স্থাবরজঙ্গমাত্মক বলিয়! নির্দেশ করে । কিন্ত 
কেহ চতুর্ব্বেদী, কেহ ত্রিবেদী, কেহ দ্বিবেদী, কেহ একবেদী 
এবং কেহ বা একমাত্র ব্রন্মেরই অদ্বৈত প্রতিপাদন করেন। 
অতএব কোন্ ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞ, তাহা! জানিতে ইচ্ছা করি। 

সনগুমুজাত কহিলেন, মহারাজ ! একমাত্র ত্রহ্মই বেদ্য 
ও সত্য স্বরূপ | সেই সত্যের অপরিজ্ঞাননিবন্ধন নানাপ্রকাঁর 
উপাস্য কল্পিত হইয়। থাকে । কিন্তু ব্রহ্মলাভ সহজে সম্পন্ন 

হয়না! সত্য স্বরূপ পরত্রন্মে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি নিতান্ত 
দুললভ। লোকে সেই নিত্যানন্দরূপী পরম পুরুষের অপরি- 
জ্ঞান বশ ই আপনারে অভিজ্ঞ বলিয়া বোধ করে এবং বাস 



১৬০ মহাভারত 
কুখ কামনায় দান, অধ্যয়ন ও যজ্ঞাদদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। 
সত্যপরিত্রউ ব্যক্তিদিগের সঙ্কল্পও এইরূপ হইয়া থাকে । 

কেহ মানলযজ্ঞ, কেহ বাক্যযজ্ঞ এবং কেহ বা কর্মমযজ্জের 
অনুষ্ঠান করে | সত্যসঙ্বল্প ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ ব্রদ্ধলোকাদির 
অধিষ্ঠাতা হন | আত্মজ্ঞানের অপসভ্ভাবনিবন্ধন সঙ্কল্পনিদ্ধি 
না হইলে, মস্তকমুণগ্ডন ও বাক্যসংযম প্রভৃতি দীক্ষিত ব্রতের 
অনুষ্ঠান করিবে। কিন্তু কর্্মজনিত সংস্কার কালবশে বি- 
লুপ্ত হইয়া থাকে; অতএব সাধুদিগের পক্ষে ব্রহ্ম ই শ্রেষ্ঠ 
পদার্থ। যেহেতু, ইহা! অকৃত্রিম ও অবিনাশী। জ্ঞানের ফল 
পরলোকনাপেক্ষ । অতএব যিনি অনেক অধ্যয়ন করেন, 

তিনি বহুপাঠী ব্রাক্ধণ ভিন্ন আর কিছুই নহেন। ফলতঃ, 
অধ্যয়ন কখন ব্রাহ্গণত্ের কারণ নহে । যিনি সত্য হইতে 
বিচলিত না হন, তিনিই ব্রাহ্ধণ । 

পুর্বেব উপনিষশ্প্রসিদ্ধ মহর্ষি অথর্বব1 খধিগণসষক্ষে যাহা 
বীর্তন করিয়াছিলেন, ত€ সমুদায় পুরুষের পাপরাশি প্রচ্ছা- 
দন করে বলিয়! ছন্দঃ নামে অভিহিত হইয়াছে। ধাঁহার! 
শুদ্ধ কর্্মজ্ঞানলাভার্থউপনিষত্সংবলি ত বেদ অধ্যয়ন করেন) 

তাহ'রা কখন ছন্দোবি নহেন । কারণ, বেদপ্রতিপাদ্য 
পরম পুরুষের প্ররুত তত্ব তাহাদের হৃদয়ে প্রস্ষ,রিত হয় না। 
হে কুরুপতে ! বেদ সমুদায় কর্্নকাণ্ডার্থ ও রহ্মকা পার্থ এই 
উভয়বিধ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ষপ্রাপ্তির নিদানভূত হইয়! থাকে। 
তন্মধ্যে কর্ম্বকাণ্ডার্থ জ্ঞান অনুষ্ঠানাস্তরমাপেক্ষ ; ব্রহ্ষকা- 
গার্থ জ্ঞান অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে ন।। অতএব কেবল 
কর্ম্মজ্ঞান 'ঘারা বেদজ্ঞ হইবার সম্ভাঁবন! নাই; সত্যজ্ঞানই 
প্রকৃত বেদজ্ঞতার কারণ। অনেকানেক মহাপুরুষ উল্লিখিত 
রূপ, বেদবিদ্গণের সহবাস প্রভাবে বেদবেদ্য পরক্রন্মের 
সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছেন। 
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অনেকে চিত্তশুদ্ধির আতিশয্য বশতঃ বেদপরিজ্ঞাঁনে 
সমর্থ হয় বটে, কিন্ত বেদের প্রকৃত মন্্াবধারণে কাহারও 
সাধ্য নাই। কেহ কেহ রহস্যপ্রতিপাঁদক বেদ অবগত 
আছে; কিন্তু বেদ্য বিষয়ে এক বারেই অনভিজ্ঞ ।. ফলতঃ, 
একমাত্র সত্যনিষ্ঠ ধ্যক্তিই নির্ব্বিকল্প স্বুখের পরিচয় প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। 

পণ্ডিতের নিরূপণ করিয়াছেন যে, যেমন কোন স্ুপ্র- 
সিদ্ধ বৃক্ষশাখাবিশৈষ দ্বারা প্রতিপচ্চন্দ্রকলার পরিজ্ঞাঁন হয়, 
সেইরূপ বেদ সহযোগে পরমা ত্মার পরমপুরুষার্থসম্পন্ন প্রকৃত 
তত্ব অবগত হওয়া যায়। যিনি বাক্যার্থবর্ণনে স্তুনিপুণ, 

যুক্তি সহকারে শ্রুতিসঙ্গত অর্থ পর্য্যালোচনে সমর্থ, এবহ 
স্বয়ং ছিন্নসংশয় হইয়1, অন্যের সংশয় অপনোদন করেন, 

তিনিই ব্রাহ্মণ। পুর্বৰ বা পশ্চিম, উত্তর ব! দক্ষিণ, উদ্ধ বা 
অধঃ, তির্ধ্যকু বা বিদিকৃ, কুত্রাপি পরমাত্মার সন্ধান হয় না । 
ধ্যানশীল তপস্বী ধ্যানযোগেই তাহারে সাক্ষী করেন। 
হে মহারাজ! অপনি শারীরিক ও মানসিক ব্যাপার সমস্ত 
পরিহার পুর্বক শুদ্ধ মনে মনে তাহার অনুধ্যান করুন। 
মৌনভাব অবলম্বন বা বনবাঁস আশ্রয় করিলেই স্বুনি হয় 
না। যিনি ব্রন্মাণ্ডের জন্মাদির হেতু অবগত আছেন, তিনিই 
যুনিশ্রেষ্ঠ। যিনি সকল বিষয়ের অর্থলাধনে সমর্থ, তাহারে 
বৈয়াকরণ বলিয়া থাকে । যিনি সকল বিষয় প্রত্যক্ষ বু, 
দর্শন করেন, তিনি সর্বজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হন। হে 

রাজন! যেরূপ সোপানে আরোহণ করা যায়, সেইরূপ 
সাধনসম্পন্ন পুরুষ ধর্ম ও বেদাদির ক্রমশঃ পরিজ্ঞানসহকারে 

পরব্রহ্গের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। 

(হাতির হেত 

(২১) 



১৬২ মকাভারত। 

চতুশ্চত্বারি”শত্ম অধ্যায়! 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, ভগবন্! আপনি এক্ষণে ব্রদ্ষপ্রাণ্তির 
নিদানভূত বিষয়সম্পর্কপরিশুন্য স্ুছুলভ উপনিষৎকথা 
কীর্তন করুন। 

সন্নুজাঁত কহিলেন, মহারাজ ! আপনি প্রফুল্ল হৃদয়ে 
নির্বন্ধীতিশয় সহকারে আমারে যাহা জিজ্ঞাসা! করিতেছেন, 

সেই ব্রহ্মলাভ সত্বর সম্পন্ন হয় না। নিশ্চয়াত্সিকা বুদ্ধিতে 
অন্তঃকরণ সমাহিত হইলে, যদ্দার! সমুদয় বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া, 
একমাত্র ব্রহ্মচিন্তাই বিদ্যমান থাকে, তাহাকেই ব্রহ্মবিদ্যা 
কহে। 

ধতরাস্ট্রী কহিলেন, ভগবন্! আপনি বলিতেছেন যে, 
ব্রহ্মবিদ্যা নিত্যসিদ্ধ ; কর্্মবশ চেষ্টাপাপেক্ষ নহে ; কার্ধ্য 
কালে ব্রহ্ষচর্য্য নহকারে প্রকাশিত হইয়।, আত্মাতে অবস্থান 
করে। অতএব ব্রাহ্মণের যোগ্য মুক্তিলীভ কি রূপে সম্পন্ন 
হইতে পারে ? 

সনগুস্ুজাত কহিলেন, ব্রহ্ম নিত্য প্রত্যক্ষ হইলেও, 
উপাধিসন্বন্ধ বশতঃ সহসা জ্ঞানবিষয়ীভূ ত হন না। সুতরাং 
যে বিদ্য। দ্বার! ব্রহ্ম প্রতিভাত হইয়া! থাকেন,তাঁহ। নিত্যসিদ্ধ 
হইলেও সাধনার্থ যত্বপাপেক্ষ। এক্ষণে আমি সেই গুর- 
পরম্পরাসাধ্য ব্রহ্ষচর্ধ্যব্রতসিদ্ধ ব্রাহ্ষী বিদ্য1 কীর্তন করিব। 

ধৃতরাস্ত্ী কহিলেন, হে ভগবন্ ! ব্রাহ্গী বিদ্যার সাধনভূত 

ব্রহ্মচর্য্য কিপ্রকার ? 
সনৎসুজাত কহিলেন, মহারাজ ! ধাহাঁর! ব্রহ্মবিদ্যা- 

সাধনবাসনায় গুরুগৃহে গমন পূর্বক নিষ্কপট সেবা! দ্বারা 
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তাঁহার আস্তরিক প্রীতি লাঁভ করত ব্রন্ষচর্য্যায় গ্ররুত্ত হন, 
তাহারা ইহলোকেই ব্রহ্মভৃত এবং পরলোঁকে পরব্রহ্ধে 
লীন হুইয়! থাকেন। ফাঁহাঁরা সত্বগুণাঁবলম্বী হইয়া, ব্রন্মপদ- 
প্রাপ্তিপ্রত্যাশায় শীতোষ্জাদি ছ্ন্বসমুদায় সন্থা-ও বিষয়- 
বাসন] বিসর্জন করেন, সুপ্ত হইতে ইযীকার ন্যায় তাহাদের 
দেহ হইতে আত্মা পৃথগৃভৃত হন। পিতা ও মাতা কর্তৃক 
শরীরমাত্র সমুণ্পন্ন হইলে, আচার্য্যের উপদেশবলে ব্রহ্গ- 
প্রাণ্তিরূপ যে জন্মাস্তর সংঘটিত হয়,তাহা মোক্ষের হেতৃভূত 
বলিয়। অজর, অমর ও পবিত্র রূপে নির্দিষ্ট হুইয়। থাকে | 
যিনি অনুশানন দ্বার! ব্রহ্ম প্রতিপাঁদন ও তাহার ফল স্বরূপ 

মোক্ষ প্রদান পুর্ধবক সকলের দ্বেতভয় নিরাঁকরণ ও রক্ষা 
করেন, তাহারেই পিতা ও মাত বলিয়া জানিবে। এবং 

কৃতজ্ঞ হদয়ে কোন কালেই তাহার বিদ্রোহে প্রবৃত্ত হইবে 
না । ফলতঃ,অভিমাঁন ও রোঁষ পরিহার পুর্ব্বক শুচি ও সাঁব- 
ধান হইয়া, স্বাধ্যায় বামনা এবং নিয়ত গুরুর অভিবাঁদন 

করা শিষ্যের অবশ্য কর্তব্য; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের প্রথম পাদ। 
যিনি গুরুর প্রতি নির্ভর না করিয়া, স্বয়ং শুচি হইয়া প্রাতঃ 
ও সাঁয়ংকালে ভিক্ষ! দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করত বিদ্যা লাভ 
করেন, তাহার সেইরূপ অনুষ্ঠানকেও ব্রহ্মচর্ষ্যের প্রথম পাঁদ 
বলা যায়। কায়মনোবাক্যে ধন প্রাণ সমর্পণ করিয়াও আচা- 

ধ্যের প্রিয়ানুষ্ঠান করিবে ; ইহাই ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ । 
গুরুর ন্যায় গুরুপত্বী ও তাহার পুত্রের প্রতি সদ্ব্যবহার 
করিবে । ইহাও ব্রহ্মচর্য্যের দ্বিতীয় পাদ বলিয়া পরিগণিত । 
আচাধ্য বিদ্যাদানাদি দ্বারা যে উপকার করেন, প্রয়োজন 
সহিত তাহা সবিশেষ হদয়ঙ্গম করিয়া, প্রফুল্ল হৃদয়ে “ইনি 
আমারে বর্ধিত করিয়াছেন » এইরূপ মনে কর! ব্রন্ষচর্য্যের 

তৃতীয় পাঁদ। জ্ঞানবান্ শিষ্য দক্ষিণাঁদীন দ্বারা গুরুয় %৭ 
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পরিশোধি না করিয়া, আঁশুমাজ্বর আশ্রয় করিবেন না এবং 
« আমি এই অর্থ প্রদান করিতিছি » ইহা প্রকাশ করা 
দুরে থাক, মনেও ধারণ! করিবেন নাঁ। দক্ষিপালাডে গুরু 
যাহাতে সন্তোষজনক কথা বলেন, তাঁহাঁরও চেষ্টা করি- 
বেন। ইহাই ক্রক্ষচর্য্ের চতুর্থ পাদ। শিষ্য ব্রন্মচর্ধ্যার 
প্রয়োজনভূত এই ব্রহ্গবিদ্যার এক পাদ কুদ্ধিপরিপাক 
দহকারে, পি উপদেশ দ্বার এক পাদ, উৎসাহ 

ঘার1 এক পাঁদ এবং সহাঁধ্যায়েগণের সহিত বিচার দ্বারা এক 
পাদ লাভ করন। পগ্ডিতেরা বলেন, ধর্মাদি দ্বাদশ ও 

আমনাদি অন্যান্য অঙ্গ এবং যোগ এই ব্রন্মচর্য্যের নিদান। 

কর্ম ও ব্রহ্মলাভ দ্বার! ইহ সুসম্পন্ন হয়। শিষ্য গুরুদক্ষি- 
ণার নিমিত যে ধন উপার্জন করেন, তাহা আচার্্যকেই 

প্রদান করিবেন। আচার্য এই রূপেই উপজীবিকা লাত 
করেন। গুরুর ন্যায় গুরুপুত্রেরও প্রতি শিষ্যের য় 
ব্যবহার, নির্দিষ্ট হুইয়ীছে। 

শিষ্য উল্লিখিত রূপে ব্রহ্ষমচর্য্যা দ্বার! সর্ব! সমুদ্ধিসম্পন্ন 

এবং বহুল পুত্র ও জুখ্যাতি প্রাপ্ত হন। বিবিধদিগ্দেশবাঁসী 
জনগণ জল বর্ষণের ন্যায় তাহারে ধন দান এবং অনেকে 

শিষ্য ভাবে ব্রহ্মচর্ধার্থ তাহার গৃহে অবস্থান করেন। এই 
রূপ ব্রহ্ষচর্ধ্য দ্বারাই দেবতাদের দেবত্ব এবং মনীষাসম্পন্ন 
মহাভাগ যহর্ষিগণের ব্রহ্ধলোকপ্রাপ্তি হইয়াছে । এই ব্রহ্ষ- 
চর্ধ্যই গচ্গর্র্ব ও অগ্লরদিগের রূপসাধন, এবং সূর্য্য ইহ! 
দ্বারাই প্রতিদিন উদয়সম্দ্ধি প্রদর্শন করিতেছেন। ধাঁহারা 
অভীষ্টফলপ্রদ চিন্তামণি লাভ করিয়াছেন; তাহাদের ন্যায় 
দেবগণ এই ব্রহ্ষচর্ষ্য প্রভাবে সংকক্ষিত বস্তু সকল প্রদান 
করিতে পারেন । যিনি: তপশ্চর্য্য! সহকারে চতুদ্পাদ ভ্রহ্ষ- 
চর্ধ্য অবলম্বন করেন, তিনি রাগদ্বেষাদিপরিশুন্য ও তন্তু 



উদ্যোগ পর্ব । ১৬৫ 

জ্ঞানলাঁভে সমর্থ হইয়া, চরমে স্বত্যুকে জয় করিয়া থাঁকেন। 
হে রাঁজন্! ব্রহ্মবিদ্যাশূন্য পুরুষগণ বিশুদ্ধ কর্মের অনুষ্ঠান 
বলে অনিত্য লোক সকল পরিহার করেন; কিন্তু বিদ্বান্ 
ব্যক্তি বিজ্ঞানপ্রভাবে বিশ্বাত্বা ব্রহ্ধকেই প্রাপ্ত হুন। 

ফলতঃ, জ্ঞানই যুক্তিলাভের অদ্বিতীয় উপায়। 
ধতরাস্ট্রী কহিলেন, ভগবন্! শুনিয়াছি, ব্র্ধদর্শীর হৃদয়ে 

ব্রহ্মের রূপ শুক্র, লোহিত, শ্যামল, কজ্জল, ধূমল বা পিঙ্গল- 
বর্ণব€ প্রতিভাত হুইয়! থাকে । অতএৰ সেই সর্বময় নিত্য 
পরমাত্বার রূপ কিপ্রকার বর্ণনা করুন৷ 

সনৎ্সুজাত কহিলেন, মহারাজ! ব্রন্ষের রপ শুক্ু, 
লোহিত, শ্যামল, ধুূমল বা পিঙ্গল বর্ণের ন্যায় বোধ হয় 
বটে, কিন্তু তাহ! পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ, সমুদ্রসলিল ব। তার- 
কাস্তবক, বিছ্যুদ্বলয় ব! মেঘমাল1; বাঁযুচক্র ৰা দেবগণ 
কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। এবং সূর্ধ্য বা চন্দ্রমণ্ডল, খকৃ, যু, 
সাম ব৷ অথর্বববেদ, রথন্তর, বাহদ্রেথ বা মহাত্রত যজ্ঞ কোন 
স্থলেও দৃশ্যমান হয় না। যেহেতু, সেই ব্রহ্ম নিত্য, নাম- 
রূপরছিত, অনতিক্রমণীয়, এবং অজ্ঞানরূপ উপাধির 
অতীত। সর্বসংহর কালও প্রলয়সময়ে তাহাতে লীন হুইয়! 
থাকে । তাহার রূপ অতিদুর্লক্ষ্য, ্ষুরধারের ন্যায় নিতাস্ত 
সূন্মম এবং পর্বত অপেক্ষাও বৃহত্তর । তিনি নির্ব্বিকার 
ও সর্ববভূতের অধিষ্ঠাতা ; তিনি দৃশ্যমান ভূতপ্রপঞ্চ ; তিনি 
ব্রহ্ম, তিনি যশ এবং তিনিই সর্বময়, বৃহ ও রমণীয় | ষে" 
রূপ স্বর্ণ হইতে কুগুল উৎপন্ন ও ঘট স্ৃত্তিকাঁয় লীন হয়, 
সেইরূপ যাধ্তীয় প্রাণী তাহা হইতে জন্ম গ্রহণ পুর্ববক 
তাহাতেই লীন হইয়া থাকে। তিনি নিরাময়, উদ্যত ও 
মহণ্যশঃ স্বরূপ । পণ্ডিতের নির্দেশ করেন, তাহার বিকার 

নামমাত্র, বাস্তবিক নহে। এই বিশ্ব ব্রহ্মা তাহাতে ই" 



১৬৬ মহাভারত! 
প্রতিঠিত রহিয়াছে । ফাহারা তাহারে জানেন, তাঁহারাই- 
অমৃত । 

পঞ্চচত্বারি”শত্বম অধ্যায় ৷ 

সনৎসুজাঁত কহিলেন, মহারাজ ! শোক, ক্রোধ, লোভ, 

কাম, মোহ, নিদ্রাপরায়ণত1, ঈর্ধ্য, অতিমান, বিধিৎুসা) 

কৃপা, অসুয়! ও জুগুপ্না এই দ্বাদশবিধ মহাদোষ মনুষ্যের 
প্রাণ বিনাশ করে। ইহাদের প্রত্যেকেই আশ্রয়লাভার্থ 
মনুষ্যের উপাসন। করিয়। থাকে। মনুষ্য এসকল দোষে 
আক্রান্ত ও হুতচিন্ত হইয়া, নানাবিধ পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত 
হয়। স্পৃহাশীল, নির্দয়, কর্কশবাঁদী, বহুভাষী, গুঢ়কোপ ও 
আহঙ্কত এই ছয়ব্যক্তি প্রাপ্ত অর্থের সংুচিত ব্যবহার করে 
না) প্রত্যুত, সাধুলৌকের অবমাননায় প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি 
সত্রীংসর্গই পুরুযার্থ বিবেচন। করিয়া, ছুর্বব্যবস্থিত হয়, ষে 
ব্যক্তি নিরতিশয় অহঙ্কারপরায়ণ, যে ব্যক্তি দান করিয়।, 
আত্মশ্লাঘা করে, যে ব্যক্তি কৃপণ, যে ব্যক্তি বলপুর্ববক, অন্যের 
অনিষ্টাচরণ করে, যে ব্যক্তি আত্মপ্রশংসাপরতন্ত্র এবং যে 
ব্যক্তি স্ত্রীলোকের দ্বেষ করে, এই সাঁত জনও নৃশংস বলিয়। 
পরিগণিত হয়। ধর্ম, সত্য, তপস্যা, দম, অমাৎদর্ধ্য, হী, 
তিতিক্ষা, অনসুয়!, দান, শ্রুত, ধুতি ও ক্ষম। এই দ্বাদশটা 
ব্রাঙ্গণের মহাত্রত ৷ যিনি এই দ্বাদশটা পরিহার না করেন, 
তিনি সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইতে পারেন।-যিনি ইহাদের 
মধ্যে তিন, ছুই বা একটাও হস্তগত করেন, তিনি তদর্থে 
গতসর্ববস্থ হইলেও ক্ষুঞ্জ হন না। দম, ত্যাগ ও অপ্রমাদ এই: 
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তিনটা মোক্ষের সোপান । মনীষাসম্পন ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাঙ্মণগণই 
ইহাদের অধিকারলাভে সমর্থ। 

সত্য বা মিথ্যা হউক, পরের দোষোদ্ঘোষণ কর! ব্রাঙ্গ- 

ণের কর্তব্য নহে। তদ্দার নরকগতি লাভ হয়, সন্দেহ 
নাই। পূর্বের, মদ অক্টাদ শদৌ ষযুক্ত,কেবল এইরূপ উল্লিখিত 
হইয়াছে ; এক্ষণে সেই সকল দোষ কি, স্পঞ্টাক্ষরে কীর্তন 
করিতেছি, শ্রবণ কর। পরদারাদি অপহরণ, ধর্্মাদির বিস্বা 
চরণ, গুণিগণের প্রতি দোষারোপ, মিথ্যা! বাক্য, কাম, 
ক্রোধ, মদ্যাদির পর -ন্ত্রতা, পরিবাদ, পরদোষসূচন।, অর্থ- 
হানি, বিবাদ, মাহুসর্য্য, প্রাণিপীড়ন, ঈর্ষা, মোহ, অতিবাঁদ, 
ংজ্ঞানাশ ও অনবরত পরের অনিষ্টাচরণ এই অফ্টাদশ মদ- 

দোষ বলিয়! নির্দিষ্ট হয়। অতএব প্রীজ্ঞ ব্যক্তি কদাচ মদা- 
ভিভূত হইবেন না; যেহেতু, মন্ততা নিতান্ত দৃষণীয়। 

সৌহদ্যের ছয় গুণ। প্রিয়ঘটনায় হর্ষ প্রকাশ করা,অপ্রিয় 
ঘটনায় ব্যথিত হওয়1,যাচমান ব্যক্তিকে পরম প্রিয় এশ্ব্ধ্য ও 
পুত্র কলত্র পর্য্যস্তও প্রদান করা, কাহারে সর্বস্ব দান পূর্বক 
আমি ইহার উপকার ৰরিয়াছি ভাবিয়া তাহার গৃহে বাস 
না! করা, কাহার উপর নির্ভর ন। করিয়া, স্বোপার্জিত বস্ত 
ভোগ করা! এবং পরের হিতার্ধে স্বার্থত্যাগে বিষুখ ন৷ 
হওয়া এই ছয়টী সৌহার্দ গুণ পরম প্রশস্ত । যে ধনবান্ গৃহস্থ 
এই রূপে গুণবান্, দানশীল ও সত্বম্পন্ন হন, তাহার শ্রো- 
ত্রাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয় শব্দাদি বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া থাকে৷ 
ইহাই সম্বদ্ধ তপ ও সদ্গতি লাভের উপায় । যাহারা ধৈর্য্য 
হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহার! ব্রহ্মলোকে দিব্য সুখসস্ভোগ 
করিব এইরূপ সংকল্সে উক্ত রূপে উত্তম গতি লাভ করে। 
সত্যসঙ্কল্প হইতেই যজ্ঞ সকল বর্ধিত হইয়। থাকে। কেছ 
মনোষজ্ঞ, কেহ বাগ্যজ্ঞ এবং কেহ বাঁ কর্্মষজ্ঞের অনুষ্ঠানে 



১৬৮ মহাভারত । 

প্রবৃত্ত হয়! পরমাত্বা সত্যসন্বল্প পুরুষের প্রতিও আধি- 
পত্য করেন। 

এই ধোগশান্ত্র ব্রহ্প্রাপ্তির নিদান; ইহা শিষ্যবর্গকে 
অধ্যয়ন করাঁইবে। পণ্ডিতের! বলেন, ইহ! ভিন্ন অন্য শান্তর 
সকল বাক্যবিকাঁর মাত্র । সমুদয় বিষয়ই যোগের অধীন) 
যোগাভিজ্ঞ ব্যক্তিগণই যুক্তি লাভ করেন। কর্ম্বের সুন্দর- 
রূপ অনুষ্ঠানেও ব্রহ্মলাভ হয় না। অবিদ্বান্ পুরুষের অনুঠিত 
যাগ বা হোম মোক্ষ বা চরমকালীন আনন্দলাভেরও উপায় 

হইতে পারে না। মৌনী হইয়া ব্রন্মের উপাসনা করি ব, 
মনেও তাহার অনুসন্ধান করিবে না । কেহ নিন্দা করিলে 
ক্রুদ্ধ হইবে না, প্রশংসা! করিলেও সন্তষ্ট হইবে না। ব্রাহ্মণের 
ইহাই রীতি । বেদের আনুপুর্ধবিক অনুশীলনে ইহলোকেই 
ব্রহ্মনাক্ষাৎকার ও তন্ময়ত্ব লাভ হইয়। থাকে । 

ষট চত্বারি”শতম অধায়। 

সনৎ্স্ুজাঁত করিলেন, মহারাজ! যে মহাষশ নামক 

শুক্র জ্যোতি:ম্বরূপ বিরাজমান হইতেছেন, দেবগণ তাহার 
উপাসনা করেন, এবং সূর্য্য তাহা! হইতেই দীপ্তিশীল হইয়া- 
ছেন। যোগির! সেই সনাতন ভগবান্ শুক্রকে দর্শন করেন । 
এই শুক্র ব্রন্মের উৎপত্তি ও পরিবদ্ধনের নিদান ; সূর্ধযাদি 
জ্যোতিঃপদার্থেরও ভয়প্রদ এবং অন্য দ্বার! অপ্রকাশিত 

হইয়া গ্রহগণমধ্যে উত্তাপ প্রদান করিতেছেন । যোগির। 
সেই সনাতন ভগবান্কে দর্শন করেন, হুদয়াকাশ জীব ও 
ঈশ্বর উভয়েরই 'অধিষ্ঠানভূমি; তন্মধ্যে এক জন মায়াশুন্য 
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শ সূর্য্য সূর্য্য ; ভূলোক ও ভ্যলোক তাহাতে অধিষ্ঠিত রহি- 
য্লাছে। ষোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ করেন। 
ভগবান্ শুক্র পৃথিবী, আকাশ, দিকৃ, ভুবন ও সেই 'দেবদ্য়কে 
ধারণ করিত্তেছেন। মহাসাগর ও নদী সকল তাহা হইতে 
প্রবাহিত ও প্রাদুভতি হইয়াছে । যোগীরা সেই সনাতন 
ভগবান্কে সন্দর্শন করেন। জীব ইন্দ্রিয় রূপ তুরঙ্গমযোজিত 
দেহরূপ কর্ম্মাধীন নশ্বর রথে অরোহণ পূর্বক সেই অজর ও 
অবিনাশী পরমাআ্পদে গমন করেন। যৌগীর। সেই সনা- 
তন ভগবানকে অবলোকন করেন । তাহার রূপ সাদৃশ্যরহিত 
ও চক্ষুর অগে*চর ; মন, বুদ্ধি ও হৃদয় দ্বারা তাহারে অবগত 
হইলে, মুক্তিলাভ হয়। যোগীরা সেই সনাতন ভগবানকে 
সাক্ষাত করেন। চিত্ত, স্মরণ, শ্রোত্র, শ্রবণ, বাক, বচন, 

শব্দ, বিপদ, শ্রাণ, শ্বসন, সংস্কার ও আুকৃতনম্পন্ন অবিদ্যা- 
রূপ ছুস্তর নদী দেবগণ কর্তৃক ন্ুুরক্ষিত হইয়। প্রবাহিত 
হুইতেছে। জী'বগণ তাহার জলপান ও তাহাতে পুত্রাদি 
মধুর ফল নিরীক্ষণে তৃত্তিলাভ করিয়া, সেই শুক্রনামক 
অধিষ্ঠানে বারংবার সঞ্চরণ করিতেছে । যোগিগণ সেই সন- 
তন ভগবান্কে সাক্ষা€ দর্শন করেন। যেজীৰ পরলোকে 
কর্মের অর্ধকল ভোগ করিয়া, অপরার্ধ ভোগ করিবার 
নিমিত্ত ইহলোকে অবতীর্ণ হন এরং সর্ববভূতেই অন্তর্ধামী 
রূপে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই যজ্ঞাদির প্রবর্তক। 
যোগীর! নেই সনাতন পুরুষকে অবলোকন করেন৷ অবি- 
দ্যাবৃক্ষে স্ত্রীপুত্রাদি পত্র স্বরূপ শ্োভ পাইতেছে ; চিদাত্ম। 
রূপ পক্ষহীন পক্ষী তাহাকে আশ্রয় করিয়া . আছেন। 
পক্ষোদ্ভেদ হইলেই তিনি ইচ্ছানুসারে নানাস্থান বিচরণ 
করেন। যোৌশীরা সেই সনাতন ভগবানকে দর্শন করিয়া! 
থাকেন । 

(২২) 



১৭০ মহাভারত । 

ূর্ণশ্বরূপ পূর্ণ স্বূপকে যথাক্রমে উদ্ধার, নির্মাণ ও 
সংহার করেন; ন্ুতরাং পরিণামে একমাত্র পুর্ণ ই অবশিষ্ট 
থাকেন। যোগীর সেই সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন 
করেন। বায়ু ভীহা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, এবং তীহা- 
তেই লীন হুইতেছে। অগ্নি, সোম ও প্রাণও ভীহা৷ হইতে 
প্রাহ্ভূতি হইয়াছে। ফলতঃ সেই পূর্ণস্বরূপ সকল বস্তরই 
উদ্ভবক্ষেত্র এবং বাক্যের অতীত । যোগীর সেই সনাতন 

পুরুষকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। 

অপান প্রাণে, প্রাণ মনে, মন বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধি পরমা- 
আ্ীতে লীন হয়। যোগীরা মেই সনাতন ভগবান্কে নিরী- 
ক্ষণ করেন। হংস যেমন সময়ক্রমে এক চরণ গোপন করে, 

তদ্রপ পাদচ হষ্টয়সম্পন্ন পরমাত্মা তুরীয়াখ্য পাদ প্রকাশ ন। 
করিয়1, কেবল পাদত্রয়ে সঞ্চরণ করেন। তাহার দর্শন 
পাইলে মৃত ও অম্বত কিছুই থাকে না। যোগীরা সেই সনা- 
তন পুরুষকে দর্শন করেন। অন্তরাত্মা অঙ্গুষ্ঠপরিমিত, সর্বৰ- 
কার্্যসমর্থ, আদিকাঁরণ, চৈতন্য শ্বরূপ ও স্তবনীয় এবং লিঙ্গ- 
শরীরযোগে নিত্য হইয়। থাকেন । মুট়েরা তাহারে দেখিতে 
পায় না । যোগিগণই সেই সনাতন পুরুষকে সন্দর্শন করেন। 
মনুষ্যের শমাদিগুণ থাকুক বা না থাকুক, ঈশ্বর এক রূপে 
তাঁহাদের দর্শনগোঁচর হন। তাঁহার নিকট ম্বৃত ও অস্বত 
উভয়ই সমান । কেবল মুক্ত ব্যক্তিরাই সেই মধুস্বরূপ ব্র্ধকে 
প্রাপ্ত হন। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে সন্দর্শন করিয়! 
থাকেন। ব্রহ্ষবিদ্ ব্যক্তি অভিজ্ঞ হইয়া], উভয়লোকেই 
বিচরণ করিতে পারেন এবং অগ্নিহোত্রে আহুতি দান ন। 

করলেও, তাহার ফল প্রাপ্ত হন। মহারাজ ! আপনি আপ- 
নারে দাঁদ বলিয়া পরিচয় দিবেন না। যেহেতু, ধ্যানশীল 
ব্ক্তিনা ন্মভ্ূত হন। যোগীরা সেই সনাতন পুরুষকে 
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সাক্ষাৎ দর্শন করেন । পরমাত্মা বাক্যমনের অগোঁচর, যোগ- 

মাত্রলভ্য ও নির্বিকার এবং জীবকে আপনাতে লীন করেন ! 
তাহারে অবগত হইলে, মোক্ষলাভ হয়। যোগীরা সেই 
সনাতন পুরুষকে অবলোকন করেন। যিনি অনন্তপক্ষসম্পন্ন 
ও মনের ন্যায় বেগে গমন করেন, তিনিই অন্তরস্থ অন্তরাঁ- 
আরে প্রাপ্ত হন। যোগীর! সেই সনাতন পুরুষকে সাক্ষাৎ, 
করেন। 

পরমাত্বার রূপ অদৃশ্য, কিন্তু বিশুদ্ধসত্ুসম্পন্ন ও গুদ্ধ- 
হৃদয় হইলেই দর্শনগোঁচর হয়। যিনি সকলের শুন, 
ইন্দড্রিয়নিগ্রহে নিরত ও পুত্রাদিনাশেও অব্যাকুল হইয়া, 
প্রব্রজ্যা আশ্রয় করেন, তিনি মুক্তি প্রাপ্ত হন। যোগীর 
সেই মুক্তিদাত1! ভগবানকে অবলোকন করেন। মাঁনবগণ 
শিক্ষা ও স্বভাঁবকৌশলে আপনার পাঁপকর্্ম প্রচ্ছাদন করে, 
এবং মুঢ়েরা আপাতরম্য বিষয়ে আসক্ত হইয়া, অন্যকেও 
তাহাতে প্রবর্তিত করে; কিন্তু যোগীরা সাধুসঙ্গলাভপ্রত্যা- 
শীয় সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন করেন। আমি সুখ 
ছুঃখ ও জরাঁমরণাদির হস্ত অতিক্রম করিয়াছি, স্ুুতরাঁং 
আমার জন্ম মরণ নাই। অতএব মোক্ষলাভেরও অভিলাষী 
নহি ; কারণ, সত্য,মিথ্যা ও সণ অসৎ সমুদায়ই ঈশ্বরে পর্য্য- 
বসিত হইতেছে । যোগীর! সেই সনাতন ভগবান্কে সন্দর্শন 
করেন। মনুষ্যমধ্যেই কার্ধ্যবশতঃ উ্কর্ষাপকর্ষ দৃষ্ট হইয়! 
থাকে; কিন্তু চৈতন্যরূপী পরব্রন্মে তাহার কিছুই নাই। 
ফলতঃ তিনি সেরূপ নহেন; স্বয়ং অমৃত ও সর্বদা সমদরশী; 
পাপ পুণ্য তাহারে স্পর্শ করিতে পারে না। হে রাজন্! 
আপনি উক্ত রূপে ব্রহ্গলাভে প্রবৃত্ত হউন। যোগীরা সেই 
সনাতন পুরুষকে দর্শন করেন। 

ব্রহ্মজ্ঞের হৃদয় নিন্দায় পরিতণ্ত হয় না। অধ্যয়নে অম- 
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নোযষোগ বা! অগ্নিহোত্রের অনমুষ্ঠানও তাহারে সন্তপ্ত 

করিতে পারে না । ধ্যানশীল পুরুষের অধিগম্য প্রজ্ঞ। ত্রচ্ম- 
বিদ্যাপ্রভাবে শীত্রই তাহার হস্তশত হয়। যোগীরা সেই 
দনাতন ভগবানকে দর্শন করেন। আত্ম সর্ববভূত মধ্যে 
ধাহীর দৃষ্টিগোচর হন, তিনি অন্যকে বিষয়মভ দেখিলে, 
কদাচ শোঁকগ্রস্ত হন না; কিন্ত সেই সকল বিষয়মন্ত পুরু- 
ষেরাই শোকাকুল হইয়া! থাকে । জলাশয় যেমন ভৃষ্ণাতুর 
ব্যক্তির ইস্টনিদ্ধি করে, তদ্রেপ সমুদায় বেদ আস্মজ্ঞ ব্যক্তির 
অভীষ্ট সাধন করে। অগ্ুষ্ঠমান্র হৃদয়স্থ আত্ম! কাহারও 
দশ্যমান নহেন। তিনি জন্ম ও তক্দরাদি শুন্য এবং ব্রহ্মাণ্ডের 
নিয়ন্ত, বিদ্বান ব্যক্তি তাহারে পরিজ্ঞাত হইয়! নির্্ল হন । 

আমি পিত]1, আমি মাতা, আমি পুত্র, আমি ভূত, ভবি- 

ষ্যৎ ও বর্তমান সন্দলরই আত্মা এবং আমিই বুদ্ধ পিতামহ। 

তোমর। আমার আত্মাকে অধিষ্ঠান করিতেছ; কিস্তু আমার 

নহ; আমিও তোমাদের নহি। আত্মাই আমার অধিষ্ঠান, 
আত্মাই আমার উদ্ভবক্ষেত্র ! আমি সমুদায় বিশ্বে 
ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত রহিয়াছি। আমার অধিষ্ঠান কদাচ 
বিনষ্ট হয় না। আমি জন্মাদিবিহীন হইলেও রাত্রিন্দিব 
অনলস হুইয়া,বিচরণ করিতেছি । আত্মজিজ্ঞান্ত পরিণামদরশীঁ 
পুরুষ আমারে সবিশেষ অবগত হইয়1 পরিতুষ্ট হন। ফলতঃ, 
সুন্বম হইতেও সুন্ষমম সেই পরমা ত্বা সর্বভূতেরই অন্তর্যামী 
রূপে বিরাজ করিতেছেন। ব্রন্ষজ্জেরা সেই সর্বভূতজনক 
পরমাত্মারে হৃদয়পুগ্ডরীকেই অধিষ্ঠিত অবলোকন করেন। 

মনতসুজাত পর্ব্ব সম্পুর্ণ । 



যান সন্ধি পর্বাধণয়। 

সপ্তচত্বারিংশভম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! রাজ! ধূতরাষ্ী কুমার 
সনগুস্জাত ও মহাত্সা বিভরের সহিত কথোপকথন করিতে 

করিতে সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন । রজনী প্রভাত 
হইলে, সেই সমস্ত রাজগণ সগ্জয়দর্শনীভিলাষে হৃষ্ট চিত্তে 
সভায় প্রবেশ করিলেন। পাগুবগণের ধন্মার্থসঙ্গত বাক্য 

শ্রবণে সমুণ্সৃক হইয়া ধতরা্টরপ্রযুখ ভীম, দ্রোণ, কপ, 
শল্য, কৃতবর্্মা, জয়দ্রথ, অশ্বথাম!, বিকর্ণ, সোমদত্ত, বাহিলক, 
মহাত্মা বিছুর, মহাবথ যুধুৎস্ু ও অন্যান্য শৌর্যযশালী 
ভূপতিগণ এবং কুরুরাজ ছুর্য্যোধন ছুঃশাসন, চিত্রসেন, 
শকুনি, ছুন্মখ, ছুংসহ, কর্ণ, উলুক ও বিবিংশতি সমভিব্যাঁ 
হারে সুধাধবলিত, বিস্তীর্ণ, স্বণ্চত্বরপরিশোভিত, চন্দন- 

রসাভিষিক্ত, পরিচ্ছদপরিচ্ছন্ন, কাঞ্চনময়, দারুময়, প্রস্তরময় 

ও দস্তময় আসন সমাকীর্ণ মনোহর দভামণ্ডপে প্রবেশ করি- 
লেন। তখন মহাপ্রভাশালী রাজগণ আসনে উপবেশন 
করিলে, সেই মতা দেবগণন্থুশোভিত অমরপুরীর ন্যায় ও 
মিংহসমাকীর্ণ গিরিগুহার ন্যায় শোভমান হইতে লাখিল। 

অনস্তর দ্বারবান্ আনিয়া! নিবেদন করিল, মহারাজ ! সৃত- 
পুত্র সঞ্জয় আগমন করিয়াছেন। পাগুবগণের সমীপে যে রখ 
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প্রেরিত হইয়াছিল তাহা আসিতেছে । আমাদিগের দূত 
শীপ্রগামী তুরঙ্গমের সাহায্যে শীঘ্রই আগমন করিয়াছেন। 
অনন্তর কুখখলধারী সঞ্জয় রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, মহাআ! 
ভূপালগণ পরিরৃত রাজসভায় গমন করিয়! কহিলেন, হে 

কৌরবগণ ! আমি পাগ্বগণের নিকট হইতে আগমন করি- 
যাছি; এক্ষণে তাহাদিগের বৃভান্ত শ্রবণ করুন। পাগুবগণ 
বয়ংক্রমানুসারে কৌরবগণকে প্রত্যতিনন্দন করিয়াছেন। 
তাহার! বৃদ্ধগণকে অভিবাদন, বয়স্যগণকে বয়সোচিত সম্ভাঁ- 
ষণ এবং যুবকগণকে প্রতিপুজ করিয়াছেন | হে পার্থিবগণ ! 
আমি মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রী কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, পাগুবগণ 
সমীপে গমন পূর্বক তাহাদিগকে যাহ! কহিয়াঁছি তাহা শ্রবণ 
করুন। 

অফ্টচত্বারি”শত্তম অধ্যায় । 

ধৃতরাস্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! রাঁজন্যগণসমক্ষে তোমাকে 
জিজ্ঞাস! করি, সেই যোৌধগণের নেত। ছুরাকআ্মাদিগের জীবিত- 
ছেদনকারী অদীনসত্্ ধনঞ্জয় কি বলিয়াছেন ? 

সঞ্জয় কহিলেন, সমরাঁভিলাষী মহাত্মা ধনগ্তয় যুধিষ্ঠিরের 
আঁদেশক্রমে কেশবের সমক্ষে আমাকে যাহা! কহিয়াছেন, 
দুর্য্যোধন তাহা শ্রবণ করুন। সেই নিভাঁক কিরীটী কহিলেন, 
* হে সঞ্ভয়! যেছুর্ভাষী ছুরাত্ম। মুড আসন্মমৃত্যু সৃতপুত্র 
আমার সহিত যুদ্ধের অভিলাষ করিয়াছেন এবং পাগুবগণের 

সহিত যুদ্ধার্থ যে সকল রাজগণ আগমন করিয়াছেন, তীাহা- 
দের সমক্ষে ভুর্য্যোধন ও তাহার অযাত্যগণকে কহিবে থে 
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লোহিতলোচন গাণীবধন্বা ধনঞ্জয় অযরগণমধ্য বস্তা বদ্রুহস্ত 
পুরন্দরের ন্যায় পাণ্ডব ও স্যগ্ুয়গণের সমক্ষে কহিয়াছেন, যে 
যদি ছুর্ধ্যোধন অজমীঢুবংশোভ্ভব ফুধিঠিরের রাজ্য পরিত্যাগ 
ন1 করেন, তাহা হইলে বোধ হয়, ধার্তরাপ্রগণের ভূক্তাবশিষ্ট 
পূর্বকৃত পাপ অবশ্যই বিদ্যমান আছে; এই নিমিভ্ভই ভীম- 
সেন, অর্জুন, নকুল, সহদেব, বান্ুদেব, সাত্যকি, ধৃতশস্ত্র 
ধৃটছ্যুন্ব ও শিখণ্তীর সহিত তাহাদিগের যুদ্ধঘটনা হইবে 
এবং যে ধর্ত্বরাজ ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠির অনায়ালে স্বর্গ, মর্ত্য, 
পাতাল তম্মসাৎ করিতে পারেন, তিনিও সেই যুদ্ধে গমন 
করিবেন। যদি ছুর্য্যোধন ইহাদিগের সহিত যুদ্ধ কামন। 
করেন, তাহা হইলে পাগুবগণের সমুদয় প্রয়োজন সিদ্ধ হয়। 
পাঁগবগণের অর্থদিদ্ধির নিমিন্ত আর সন্ধিপ্রস্তাবের প্রয়ো- 
জন নাই; যদি ইচ্ছা হয় যুদ্ধ করুন। 

পরম ধার্মিক রাঁজ। যুধিত্ঠির প্রব্রাজিত হইয়া,অরণ্যমধ্যে 
যে নিরন্তর দুঃসহ ছুঃখশধ্যায় বাঁ করিয়াছিলেন, দূর্যোধন 

তদপেক্ষা সমধিক ছুঃখ দায়ক অন্তিয শয্যায় শয়ন করিয়া, 
প্রাণ পরিত্যাগ করুক। অন্যথাচারী ছুরাত্মা ধুতরাস্ট্রতনয় 
দুর্য্যোধন লজ্জা, জ্ঞান, তপস্যা, দম, শৌর্্য ও ধর্ম্মরক্ষা 

দ্বার কদাচ পাগুবগণকে পরাভব করিতে সমর্থ হয় নাই। 
কিন্ত রাজ! যুধিঠির সারল্য, তপশ্চর্ষ্যা, দম, শোর্্য ও বল- 
সম্পন্ন এবং প্রণিপাতপরায়ণ হইয়াও কেবল লত্যের অনু- 
রোঁধে ছুঃনহ ক্লেশপরম্পর1 সহ্য করিয়াছেন। যখন বিশুদ্ধ- 
সত্ব পাগুবজ্যেষ্ঠ ধর্্মরাজ যুধিষ্টির সমুদ্ধত হইয়া! কুরুগণের 
প্রতি চিরসঞ্চিত ক্রোধ বিসর্জন করিবেন এবং যেরূপ 
নিদাঘকালে প্রস্বলিত হুতাশন তৃণরাশি দগ্ধ করে» সেইরূপ 
যখন তিনি ক্রোধোদ্ীণত হইয়া, ধার্তরাট্রসেনাগণকে দগ্ধ 
করিবেন, তখন ছুূর্যযোধনকে সাঁতিশয় মনুতাঁপিত হইতে 
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হইবে সন্দেহ নাই। যখন তিনি দেখিবেন, সাক্ষাঁ কৃতাস্ত 
সদৃশ মহাবল পরাক্রান্ত গদাপাঁণি পরবীরঘাতী ভীমসেন 
বণ্মাচ্ছাদিত শরীরে ভীমবেশে রথারোহণ পূর্বক সেনাগণের 
অভিমুখীন হইয়1, ক্রোধবিষ বমন করিতেছেন,তখন তাহাকে 
অনুতাপ ও আমাদের বাক্য ম্মরণ করিতে হইবে যখন দেখি- 
বেন, ভীম গিরিশস্ক সদৃশ মাতঙ্গদল নিপাতিত করিয়াছেন 
এবং তাহাদের কুস্ত বিদীর্ণ হইয়া,অনবরত রুধিরধার! নিঃস্যত 
হইতেছে তখন তিনি অবশ্যই অনুতাপিত হইবেন। যখন 
মহাবল ভয়ঙ্করস্বভাব ভীমসেন গোসমুহ প্রবিষ্ট মহাসিংহের 

ন্যায় সন্নিহিত হুইয়। ধার্তরাষ্ট্রগণকে সংহার করিবেন তখ- 
নই তাহাকে অনুতাপ করিতে হইবে । যখন মহাবীর কৃতাস্ত্ 
ভীমসেন একমাত্র রথে আরোহণ পুর্ববক রথ ও পদাতিলমুহ 
হার করিবেন, শৈক্য দ্বার! বেগে যাতঙ্গগণকে নিহত 

করবেন, এবং পরশগুচ্ছিন্ন অরণ্যের ন্যায় ধার্তরাষ্ট্র সৈন্য- 
গণকে ছিন্ন ভিন্ন করিবেন, তখন তাঁহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনু- 
তাপ করিতে হইবে । যখন দেখিবেন তিনি শস্ত্রানল দ্বারা 
তৃণগৃহ পূর্ণ গ্রামের ন্যায় ধার্তরাষ্ট্র সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতে- 
ছেন এবং মহাবলপরাক্রাস্ত যোদ্ধংবর্গকে ভয়ার্ত, রণবিষুখ 
ও স্দূরপরাহত করিয়াছেন । তখনই যুদ্ধের নিষিত র্্যো 
ধনকে অনুতাপ করিতে হইবে । 

যখন রথিশ্রেষ্ঠ বিচিত্রযোধী নকুল দক্ষিণপাশ্থস্থ ভুণীয় 
হইতে বন্থুশত শর বর্ষণ পূর্বক রথীদিগকে একত্র বিদ্ধ 
করিবেন, তখনই যুদ্ধের নিমিত্ত ছুর্য্যোধনকে অনুতাপিত 
হইতে হইবে । ষখন চিরস্থুখোচিত নকুল ৰনষধ্যে দীর্ঘকাল 
£খশয্যায় শয়ন করিয়া, রোষপরবশ আশীবিষের ন্যায় 

ক্রোধবিষ বমন করিবেন, তখনই ছুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত 
অনুতাপ করিতে হইবে। মহারাজ যুধিষ্ি্ন যে সকল ভূপ" 
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তিকে যুদ্ধের নিমিত্ত আদেশ করিয়াছেন, তাহার! তাহাকে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছেম। যখন সেই সমস্ত ভূপতিগণ শুভ্র 
রথে আরোহণ পুর্ববক সৈন্যগণকে আক্রমণ করিবেন, তখন 
ছুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । 

যখন নুর সদৃশ বলশালী অস্ত্রবিশারদ দ্রৌপদীর পঞ্চ 
শিশু জীবিতাশ। বিসর্জন পুর্ব্বক কৌরবগণের প্রতি ধাবমান 
হইবে, তখনই ছুর্য্যোধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাঁপ করিতে 
হইবে। যখন আতায়ী সহদেব শব্দহীনচক্র, সুবর্ণ তারক- 
সমুহখচিত দান্ত অশ্বদনূহ যুক্ত রথোপরি আরোহণ পুর্ববক 
শরনিকর দ্বারা রাজগণের শিরশ্ছেদন করিবেন; তখন 

কৃতান্ত্র রখিগণকে ভীত চিত্তে বামে দক্ষিণে পলায়মান 
দেখিয়! দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন । লজ্জা- 

শীল, সমরবিশারদ, সত্যবাদী, মহাবল পরাক্রান্ত, সর্বব- 
ধর্ম্মোপপন্ন, ক্ষিপ্রকারী, বেগবান্ সহদেব তুমুল সংখ্রামে 
যখন গান্ধাররাজতনয় শকুনিকে আক্রমণ পুর্ববক সৈনিক- 
দিগকে বিক্ষিপ্ত করিবেন ; তখন ছুর্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত 
অনুতাপিত হইবেন। যখন মহাধনুর্ধর, কৃতাস্ত্র, সমরবিশা- 
রদ দ্রৌপদেয়গণকে তীক্ষবিষ আশীবিষের ন্যায় সমরে 
আগমন করিতে দেখিবেন, তখনই ছুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত 
অনুতাপ করিবেন। যখন বান্ুদেবতুল্য অস্ত্রনিপুণ পরবীর - 
ঘ।তী স্ুভদ্রোতনয় অভিমন্যু ধারাধর ধারার ন্যায় শরনিকর 
বর্ষণ দ্বারা অরাতিগণকে বিমর্দিত করিবে তখনই ছুর্ষেযো- 
ধনকে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । পিংহ সদৃশ 
বীর্ধ্যশালী, ক্ষিপ্রকারী রণবিশারদ প্রভদ্রকনামক' যুবকগণ 
যখন সসৈন্য ধৃতরাস্ট্রতনয়গণকে বিক্ষিপ্ত করিবেন, তখনই 
দুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। যখন সসৈন্য 
ধার্তরাস্ত্রগণ মহারখ বিরাট ও দ্রেপদকে পৃথক্ পৃথক্ সৈন্য 

(২৩) 



১৭৮ মহাভারত । 

লইয়া সমরে অবতীর্ণ হইতে দেখিবেন,তখনই ছুর্য্যোধন বুদ্ধের 
নিমিত্ত অনুতাঁপিত হইবেন। কৃতাস্ত্র জপদরাঁজ রথারোহণ 
পূর্বক যখন রোঁষপরবশ হইয়া, অনায়াসে যুবাগণের মস্তক 
ছেদন করিবেন, তখনই ছূর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপিত 
হুইবেন। যখন পরবীরঘাঁতী বিরাটরাজ স্বীয় তনয় উত্তর ও 
ভীষণাকারসম্পন্ন মতস্যগণের সহিত শত্রচমূমধ্যে প্রবিষ্ট 
হইবেন; তখনই হূর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন । 
যখন মণ্স্যরাজতনয় মহাঁরথ উদারস্বভাব উত্তর বর্মধারণ 
পুর্ববক সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইবেন, তদ্দর্শনে ছুর্য্যোধন 
যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপিত হইবেন। যখন শিখণ্ডী বর্ম্াচ্ছা- 
দিতকলেবর হইয়া, দিব্যতুরঙ্গমযোৌজিত রখে আরোহণ 
পুর্বক রথসমুহ মর্দন ও সমুদয় রথিগণকে অন্বেষণ পূর্বক 
শান্তনুতনয় ভীম্মকে আক্রমণ করিবে, তখন তাহারে যুদ্ধের 
নিমিত্ত অন্ুতাঁপ করিতে হইবে । আমি নিশ্চয় বলিতেছি, 
কুরুপ্রধান ভীক্, শিখণ্ডীর হস্তে নিহত হইলে, অরাঁতি- 
গণ অবশ্যই বিনষ্ট হইবে । ধীমান আচার্য্য দ্রোপ 
ধহাকে গুহা অস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন, সেই ধুষট- 

ছ্যন্নকে যখন হ্হঞ্জয়সৈন্য মধ্যে শোভমান দেখিবেন, 
তখনই দূর্যোধন অনুতাপ করিবেন । যখন সেই মহাপ্রভাব- 
শালী শত্রঘাতী সেনাপতি শর দ্বার। ধার্তরাষ্টগণকে বিম- 
দন পুর্ববক ড্রোণের অভিমুখে গমন করিবে,তখনই ছুর্য্যো- 
ধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাপ করিবেন। লজ্জাশীল, মনীষী, 
ধীমান্, বলবান্, মনন্বী, লক্ষমীবান্ বৃষ্টিবংশাবতংশ বান্দুদেক 
ধাহার প্রধান নেতা তীহাকে কোন শক্রই পরাজয় করিতে 
পারিবে না । যদি ইহা বল যে“ যুদ্ধে রথস্থ দ্বিতীয় ব্যক্তিকে 
সহায় রূপে বরণ করিও না» তাহা হইলে আমরা শিনির 
পৌত্র ভয়হীন কৃতান্ত্র হহাবল পরাক্রাস্ত সাত্যকিকেই বরণ 
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করিব। ইনি অস্ত্রকুশল ও অরিকুলমর্দক। ইহার বক্ষঃস্থল 
বিশাল,বাঁছু সুদীর্ঘ, এবং শরাসনের পরিমাণ চারিহস্ত। সেই 
শক্রকুলনিহন্তা সাত্যকি যখন আমার আদেশক্রমে বারিধা- 
রার ন্যায় শরনিকর বর্ষণ পৃর্বক অরাতিগণকে শাচ্ছন্ন করি- 
বেন,তখনই ছুর্য্যোধন যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতাঁপিত হইবেন। 
সিংহের গম্ধ আত্ত্রাণ করিয়া, যেমন গোলকল ইতস্তত ধাঁব- 
মাঁন হয়, সেইরূপ দৃঢ়শরাঁসনধারী দীর্ঘবাহু মহা ত্বা:সাত্যকি 
যুদ্ধার্থ স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলে, যখন বিপক্ষগণ সংগ্রাম হইতে 
ইতস্তত পলায়ন করিবে । তখন ছুর্য্যোধনকে পরিতাপ 
করিতে হইবে | প্রভাঁকর তুল্য প্রভাবশালী সাত্যকি 
অস্ত্রবিদ্যায় সুনিপুণ ও ক্ষিপ্রকারী | তিনি অনায়াসে 
লোক সকলকে বিনষ্ট করিতে পাঁরেন। পণ্ডিতের যে সমস্ত 
অস্ত্রকে প্রশস্ত বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, সেই সমস্তই 
ইনি উত্তমরূপে শিক্ষ! করিয়াছেন। যুদ্ধকাঁলে যখন অকৃতাত! 
দুর্মতি দুর্যযোধন বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকির শ্বেতবর্ণ অশ্বচতুষটয় 

হযুক্ত রথ নিরীক্ষণ করিবেন তখনই তাহাকে যুদ্ধের নিমিত্ত 
পরিতাঁপ করিতে হইবে। 

যখন তিনি দেখিবেন, বাঁন্ুদেব আমার সুবর্ণ ও মণিগ্রভা 
সমুদ্ভামিত শ্বেতাশ্বপরিচালিত কপিধ্বজ রথে আরোহণ 

করিয়াছেন, তখন ভীহারে অনুতাঁপ করিতে হইবে । যখন 
মহাঁরণে আমার গাগীব শরালনের মৌব্বা হইতে বজবণু 
কঠোর ধ্বনি সমুখিত হইয়া; ছুর্য্যোধনের শ্রবণরন্ধ,/ প্রৃতি- 
ধ্বনিত করিবে, তখন: তীঙ্থারে অনুতাপ করিতেহইবে। 
যখন তাহার সৈন্যগণ শরবর্ষণনিবন্ধন রণস্থলে/ ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত হইবে এরং মেঘনির্ম্ক্ত বিছ্যুৎস্ফ,্িঙ্গের ন্যায় 
মদীয় গাণীবের জ্যামুখ হইতে মর্ম ও অক্ষিভেদী সহঅন্ম 
ভীমরূপ সুশীণিভ সায়ক সকল বিনিঃহ্র্ত হইয়া, হৃস্তী,, 



১৮ মহাভারত ৷ 
অশ্ব ও বর্ঘিত যোদ্ধংবর্গকে বিনষ্ট করিবে, তখন তাহারে 
পরিতাপ করিতে হইবে । যখন শক্রপ্রেরিত সাঁয়ক 
সমস্ত মদীয় শরজালে প্রতিহত ও বিদ্ধ হইয়া, ছিন্নভিন্ন 
হইবে, তখন ভাঁহারে যুদ্ধের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইতে হইবে। 
যখন তিনি দেখিবেন, বিপ্রগণ যেরূপ তরুশিখর হইতে 
ফলচয়ন করে, তন্রপ আমার গাণ্ডীববিনির্ম্স্ত শর সকল 
যুবগাণর মন্তকপরম্পর! ছেদন করিতেছে, তখন তাহারে 
পরিতাপ করিতে হইবে। যখন তাহার প্রধান যোধগণ 

বিনিহত হইয়া, রথ প্রতৃতি হইতে পতিত হুইবে, খন 
ধার্তরাপ্্রগণ অকস্ত্রাঘাতপ্রাপ্তি ন। হইলেও, উহা! দর্শনমাত্র 
যুদ্ধ ও জীবন বিসর্্বন করিবে এবং আমি ব্যাদিতাস্য কা- 
লের ন্যায় প্রজ্বলিত শরামনে পদাতি ও রথ প্রভৃতিকে 

অনবরত আহন্ুতি প্রদান করিব, তখন তাহারে যুদ্ধের 

নিমিত্ত অনুতাপ করিতে হইবে । যখন তিনি দেখিবেন, 
মদীয় রথ বেগে পরিভ্রমণ পুর্ববক নিবিড় ধূলিপটল সমুখ্খিত 
করিয়াছে এবং গাগীবাস্ত্রে তাহার সৈন্য সকল ছিন্নভিন্ন 
হইতেছে, তখন তাহারে অনুতাপ করিতে হইবে । যখন 
তিনি দেখিবেন, তাহার সৈন্যগণের মধ্যে কেহ পলায়নপরা- 
য়ণ, কেহ নির্ভি্নদেহ, কেহ ব! সংজ্ঞাশূন্য হইয়াছে ; অশ্ব, 
মাতঙ্গ, বীরেন্দ্র ও নরেন্দ্রগণ স্থানে স্থানে স্বৃত ও ভূপতিত 
রহিয়াছে; কেহ ব! শ্রাস্তবাহন, ভয় ও তৃষ্ণাঁয় ব্যাকুল হুই- 
য়াছে; কেহ বা করুণ স্বরে চীগুকার পূর্বক প্রাণত্যাগ করি- 
তেছে; কেহ বা রণস্থলে মৃতপতিত হইয়াছে; তাহার 

কেশ, অস্থি ও কপাল সমস্তাৎ বিকীর্ণ রহিয়াছে; রণভূমি 
ৰীজপেয়যজ্ঞভূমির সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছে ; তখন তাহারে 
অনুতাপ করিতে হইবে। যখন তিনি দেখিবেন, আমি 

গাঁণীৰ, বান্ুদেব, পাঞ্জজন্য দিব্য শঙ্খ, অশ্ব সকল, অক্ষয় 
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তৃণীরদ্বয় ও দেবদত্ত শঙ্খ সমভিব্যাহারে রথে আরোহণ 
করিয়াছি, তখন তাহারে যুদ্ধের নিমিত্ত পরিতাপ করিতে 
হইবে । অগ্নি যেরূপ ষুগান্ত সময়ে দস্যযগণকে বিনষ্ট 
ও যুগপর্ধ্যায় প্রবর্তিত করে, সেইরূপ তিনি যখন 
আমারে কৌরবগণকে দগ্ধ ও যুগীস্তর উপস্থিত করিতে 
দেখিবেন, তখন তাহারে অনুতাপ করিতে হইবে! যখন 
কুদ্ধপ্রকৃতি ক্ষুদ্রমন! হুর্ষ্যোধন এই্বর্য ও দর্পশুন্য হইয়া, 
মৈন্য ও সোদরসমুহের সহিত আহত হইবেন, তখন তাহারে 
অনুতাপ করিতে হইবে। 

একদা এক ব্রাহ্ষণ আমার পৌর্বাহ্নিক জপ ও স্বীয়, 
সন্ধ্যাবন্দাদির অবসানে ম্বছুবাক্যে আমারে কহিলেন, হে 

অর্জুন! ইন্দ্র উচ্চৈতশ্রবায় আরোহণ পুর্ব্বক বজ্রহস্তে শত্রু 
কুল নির্মল করিয়া,তোমার সম্মুখীন হউন, বা! কৃষ্ণই সুগ্রীব- 
পরিচালিত রথে তোমাঁর অনুবর্তন করুন ; সমরে শত্রু 
হার কর। তোমার সাধ্যায়ত নহে । আমি কহিলাম, 

হে ব্রহ্ধন্! কেশব ইন্দ্র অপেক্ষাও অধিক আনুকূল্য 
করিবেন; আমি দস্যুদলনার্থই তাহারে প্রাণ্ত হইয়াছি ; 

বোধ হয়, দেবগণই এই ঘটনা! সংঘটিত করিয়াছেন। তেজ 
ও শৌঁর্য প্রদীপ্ত বাস্থুদেবকে পরাজয় করিতে অভিলাষী 
হওয়া আর অপার পারাবার পার হইবার বাসন। করা 
উভয়ই সমান। বৃহ শ্বেতপর্ধত ভগ্ন করিবার আশয়ে 
তাহাতে চপেটাঘাত করিলে, পাণিতলই বিদীর্ণ হইয়া 
যায়, পর্বতের কিছুই হয় না। ফলতঃ, পুরুযোত্তম বাজ্ু- 
দেবকে সমরে পরাজয় করিতে অভিলাষ কর] আর হস্ত দ্বার! 

প্রস্বলেত হুতাঁশন নির্বাণ কর, চন্দ্র সুর্য্যের গতিরোধ করা 
এবং সহসা! দেবগণের অস্ত হরণ করা সকলই সমান। ইনি 
সমরে ভোজরাজদিগকে উত্সক্গ করিয়া মহাত্মা রৌক্মিণেয়ের 
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জননী যশস্থিনী রুক্মিণীর পাণিগ্রহণ করিয়াছেন; ইনি সহসা! 
গান্ধারগণকে পরাজিত ও নগ্রজিতের পুন্রগণকে প্রমিত: 
করত সুরলোকভূষণ স্বরূপ ন্ুদর্শনরাজাঁকে বন্ধনযুক্ত করি- 
ফ্লাছেন ; ইশি বক্ষঃস্থলের আঘাত দ্বারা পাগ্যরাজকে নিহত 
ও দত্তকূর সমরে কলিঙ্গদিগকে প্রমর্দিত করিয়াছিলেন ; 
ইই। দ্বারা বারাণসী নগরী দগ্ধ হুইয়। বহুবর্ধ রাজশূন্য ছিল। 
ইনি ষে প্রসিদ্ধ নিষাদরাজ একলব্যকে অন্যের অজের 
বলিয়া বোধ করিতেন, সেই মহাস্ুর একলব্য শৈলোপরি 
আহত জন্তাস্ুরের ন্যায় এই বান্দুদেৰ কর্তৃক হত হইয়া স্বতুযু- 

শয্যায় শয়ন করিয়াছে। বান্দুদেব বলদেবের সহিত মিলিত 
হইয়া, বৃষি ও অন্ধকর্দিগের সভামধ্যস্থ ভুর্দান্ত উগ্রসেন- 
তনয়কে নিপাঁতিত করিয়া,উ গ্রসেনকে রাজ্য প্রদান করিয়া 
ছিলেন। ইনি মায়াবলে আকাশস্থ শান্বরাজ সৌভের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং করযুগল দ্বার! সৌভদ্বারে শতন্বী 
শক্তি গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব কোন্ ব্যক্তি ইহার 
পরাঁক্রম সম করিতে পারে ? 

অন্মরদিগের প্রাগৃজ্যোতিষ নামে এক অতি ভয়ঙ্কর দুর্গম 
নগর ছিল। ভূমিপুত্র মহাবল নরকান্ুর অদিতির শোভন 
মণিকুণ্ডলস অপহরণ করিয়া,সেই স্থানে রাখিয়াছিল 'স্বত্যুভয়- 
বিহীন অমরগণ সুররাঁজের সহিত সমাগত হইয়া তাহাকে 

যুদ্ধে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই; অনস্তর দেবগণ 
কেশবের বিক্রম ও অপ্রতিহুত অস্ত্র দর্শন করত দত্যন্লন 

ইহার স্বাভাবিক ধরব জানিয়া ইহীকেই দস্যুবধার্থে নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন । কার্ধ্যকৌশলাভিজ্ঞ বাস্ুদেবও এ কার্ধ্য 
সাধন করিবার নিমিত্ত অঙ্গীকার করিলেন! পরে ষট্ সহ 
অনুর, সুর এবং ওঘনামক রাক্ষনকে বিনাশ করিয়া, মুর- 
নির্মিত তীক্ষবার লৌহময় পাঁশ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন করত নগর্ 
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ষধ্যে প্রবিষ্ট হুইলেন। তথায় মহাঁবল পরাক্রাস্ত নরক 
দৈত্যের সহিত বুদ্ধঘটন| হইলে,লেই দৈত্য বাতমথিত কর্পি- 
কার পুষ্পের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া, ধরাতলে শয়ন 
করিল। অমিততেজা বাসুদেব এই রূপে ভৌম, নরক ও 
মুরকে সংহাঁর পূর্ববক প্রী ও কীর্তি সম্পন্ন হইয়া, মণিময় 
কুগুলদ্বয় গ্রহণ করত প্রত্যাবর্তন করিলেন । তখন দেবগণ. 
তাহার অসাধারণ রণপাগিত্য নিরীক্ষণ করিয়া, তাহাকে 
এই বলিয়া বর প্রদান করিলেন যে, হে কেশব! অদ্য হইতে 
সমরে তোমার শ্রান্তিবোধ হইবে না; সর্বত্রই তোমার 
গতি অব্যাহত হইবে ও শক্রপ্রযুক্ত অস্ত্র সকল কদাচ . 
তোমার শরীরে বিদ্ধ হইবেক না। ভগবান্ বান্থুদেব এই 
প্রকার বর লাভ করিয়াই সম্তৃষ্ট হইলেন। 

অপরিষিত বীর্য্যশালী মহাবল বান্ুদেবে এই সমস্ত গু৭ 
সর্বদাই বিদ্যমান রহিয়াছে। ছুরাআ। কুর্য্যোধন কে এই 
অনন্তবীর্ধ্য বান্ুদেবকে পরাভব করিতে অভিলাষ করে ? 
সেই ছুর্্মতি ইহাকে পরাভব করিতে নিরস্তর যত্ব করি- 
তেছে, কিন্তু ইনি কেবল আমাদের নিমিত্ত তৎ সমুদয় সহ 
করিয়া রহিয়ছেন। যেব্যক্তি কৃষ্ণের ও আমার পরস্পর 

বিরোধ উত্পাদন করিতে অভিলাষ করে, যুদ্ধে গমন করিলে 
জানিতে পারিবে, সে ক্জের প্রতি পাগুবগণের সমত। 

দূরীকরণ করিতে সমর্থ হয় নাই। 
, আমি রাজ্যলাভাকাজ্কী হইয়া, শান্তনুনন্দন ভীন্ষ, সপুত্র 

ভ্রোণাচার্ধ্য ও অপ্রতিদবন্্বী কৃপাচার্ধ্যকে নমস্কার পূর্ববক 
সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইব। আমি দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, 
যে, যে পাপাত্বা পাগুবগণের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইবে, 
তাহাকে ধর্টের হস্তে নিহত হইতে হইবে। নৃশংস ধার্ত রাষ্ট্র 
গণ যে রাজতনয়দিগকে কপটদ্যুতে পরাজিত করিয়া, ত্বাদ- 
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শধগুসর অরণ্যে ও এক বশুসর অজ্ঞাতবাসে বিবামিত করি- 
যাছিল, তাহার! জীবিত থাকিতে ছুরাত্। ধার্তরাস্রগণ রাজ- 
পদে প্রতিঠিত থাকিয়!, কি প্রকারে সুখ সচ্ছন্দ ভোগ 
করিবে বলিতে পারি না। যদি সেই হুরাত্বাগণ ইন্দ্রসমবেত 
দেবগণের সাহায্যে আমাদিগকে পরাজিত করে, তাহ। 

হইলে ধর্ম হইতে অধর্ন্ম শ্রেষ্ঠ, সাধু কার্ষ্ের অনুষ্ঠান কেবল 
পণ্ুডশ্রামমাত্র, সন্দেহ নাই। যদি পুরুষগণ কন্মসূত্রে বদ্ধ না 
হয় এবং আমর! কৌরবগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হই, তাহ! 
হইলেই ছুর্য্যোধন জয়লাভ করিতে পারিবে । যদি আমা- 

_দিগকে রাজ্যত্র্ট করা ও এক্ষণে রাজ্য প্রদান না করার 
ফল অবশ্য ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে বাস্থুদেবের 
সাহায্যে অবশ্যই ছুর্য্যোধনকে সমুলে নির্ধাল করিব। আমি 
এই উভয় কার্য্যের ফলাফল পর্যালোচনা করিয়1, অব- 

ধারণ করিয়াছি যে, ছুর্ষ্যোধনের পরাভূত হওয়াই শ্রেয়। 
আমি কৌরবগণের সাক্ষাতে বলিতেছি, যুদ্ধে ধার্ভরাষ্ট্রগণ 
কেহই জীবিত থাকিবে না; স্থানান্তর গমন করিলে তাহা- 
দিগের প্রাণরক্ষ। হইতে পারে । আমি কর্ণের সহিত সমস্ত 
কৌরবকুল নির্মল করিয়া,কৌরবরাজ্য জর করিব ।এই সময়ে 
তোমরা প্রিয়তমা ভার্্যা ও এই্বরধ্য প্রভৃতি সুখ সম্ভোগ কর। 
আমাদিগের নিকট যে সকল বৃদ্ধ, বহুশীস্ত্রজ্ঞ, কুলশীল- 
সম্পন্ন, বর্ষজ্ঞ। জ্যোতিষিক, এবং নক্ষত্রযোগপরিজ্ঞাত 

ব্রাঙ্ধণ আছেন, তাহারা এৰং বন্বিধ দৈবরহস্য, ভবিষৎ, 
ঘটনার অর্থপ্রকাশক, শৈবাগমপ্রদ্ধ ম্বগচক্র সকল ও 
মুহূর্ত সমুদয় কৌরবগণের ক্ষয় ও পাবগণের জয় ঘোষণ! 
করিতেছে । আমাদিগের অজাতশক্র শত্রগণের নিগ্রহবিষয়ে 
যেরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, সর্ধদশী বাসুদেবও ০েই- 
রূপ কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আমিও সেইরূপ অবিকৃত চিত্তে 
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জ্ঞানচক্ষু দ্বার! সেই ভাবী বৃত্তান্ত লমন্তই অবলোর্কন করিতে ছি। 
আমার যোগপ্রভাবৰতী দৃষ্টির কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। 
আমি নিশ্চয় জানিতেছি, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, খধার্তরা্ট্রগণের 
নিস্তার নাই; আমার গাণ্ডীৰ শরাঁসন স্পৃউ না হইয়াও 
বিস্ফারিত হইতেছে; মৌবর্বা আহত না হইয়াও কম্পিত 
হইতেছে; বাঁগ সকল তৃণযুখ হইতে বহির্গমনের নিমিত্ত মুন, 
মুন উদ্যত হইতেছে।মদীয় তীক্ষধার খড়গ নকলজীর্ণ(নর্্মোক 
যুক্ত ভূজঙগগমের ন্যায় প্রসন্ন ভাবে কোষ হইতে নির্গত হুই- 
তেছে। 

«হে কিরীটিন্! কবে তোমার রথ ষোঁজিত হইবে» 
ধ্বজ হইতে এই ভয়ঙ্কর শব্দ সমুখিত হইতেছে । রজনীতে 
শিবাগণ অনবরত অশিব রব করিয়া থাকে ; রাক্ষলগণ আ- 
কাশ হইতে নিপতিত হইতেছে। মবগ,শৃগাল, দাত্যুহ, কাক, 
গৃঁপ্, বক,তরক্ষু ও সুবর্ণপত্র পক্ষিগণ আমার শ্বেতাশ্বনংযো- 
জিত রথ দর্শন করিয়া,পশ্চাৎভাগে নিপতিত হইতেছে;আমি 
একাকী বাণ বর্ষণ করিয়া, সমস্ত যোদ্ধাগণকে শমনভবনে 

প্রেরণ করিব। যেরূপ প্রস্বলিত হুতাশন গ্রীক্ষকালে নিঃ- 

শেষিত রূপে অরণ্য দগ্ধ করিয়া, পরিশেষে স্বয়ং নির্ব্বাণ 

হয়; সেইরূপ আমি কৌরবগণের বধসাধনার্থ সুসজ্জিত 
হইয়া, অস্ত্রপ্রয়োগের পৃথক পৃথক উপায় অবলম্বন করত 

বেগবান্ স্থণাক্ণ, পাশুপত, ব্রহ্মা ও সুররাজপ্রদত্ত অস্ত্র 
দ্বারা সমস্ত গ্রজা ক্ষয় করিয়া, শান্তিলাভ করিব। হে 
সঞ্জয়! তাহাদিগকে আমার এই স্থির সঙ্কল্প অবগত করিবে। 

ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের সাহাধ্য লাভ করিয়াও যাহাদ্দিগকে 
পরাজয় করা অসাধ্য তাহাদিগের সহিত সহসা কলে প্রবৃত্ত 

হওয়। ভুর্য্যোধনের নিতান্ত ভ্রান্তি বলিতে হইবেক। যাহা 
হউক, এক্ষণে প্রার্থনা এই যে, বৃদ্ধ পিতামহ, কূপ, দ্রোণ। 

4২৬০১ 



হি মহাভারত! 

অশ্বথাঁমা ও ধীমান্ বিছুর যাহা কহিয়াছেম, তাহাই অনুতিত 
হউক) কৌরবগণও চিরজীবন লাভ করুন! 

একোনপঞ্চাশতম অধ্যায়? 

অনস্তর শাস্তমুতনয় তীম্ম ছুর্য্োধনকে সম্বোধন করিয়! 
কহিলেন, হে দুর্য্যোধন ! একদা সুরগুরু বৃহস্পতি, শুক্র, 

ইন্দ্র, অগ্নি, সপ্তর্ধিগণ, ঘায়ু, বন্দু, আদিত্য, সাধ্য, অপ্লরোগণ 
এবং বিশ্বাবন্্ গন্ধর্ব ব্রহ্মার নিকট গমন ও তীহাকে নম- 

স্কার পূর্বক চতুর্দিকে উপবেশন করিলেন। এমন সময়ে 
পূর্বদেব নর ও নারায়ণ খাষিদ্য় স্বীয় তেজঃপ্রভাবে তীাহা- 
দিগের তেজ ও মন অভিভূত করিয়া, তাহাদিগকে অতিক্রম 
করত গমন করিলেন। তখন বৃহস্পতি ব্রঙ্গাকে কহিলেন, 

হছে পিতামহ ! আপনার উপাসনা না করিয়া,গমন করিলেন, 

এই ছুই ব্যক্তি কে? ব্রহ্মা কহিলেন, হে ব্ুরাচার্ধ্য ! 
এই মহাবল, মহাসত্তসম্প্রন্ন যে ছুই ব্যক্তি তপস্য। দ্বার! 
ভূলোক ও ছ্যুলোক সমুদ্ভামিত করত আমাকে অতিক্রম 
করিয়া, গমন করিতেছেন; ইহার নর ও নারায়ণ । 

ইস্টার! স্বীয় তপঃপ্রভাবে ভূলোক হইতে ব্রক্মলৌকে আগমন 
করিয়াছেন। ইহার! কর্ণ্ম দ্বার! পমুদয় লোকের আনন্দ বর্ন 
করত দেব ও গন্ধর্রবগণ কর্তৃক পুজিত হুইয়! থাকেন। ইহী- 
রাই অসুর বধের নিমিত্ত দ্বিধাভূত হইয়াছেন । 

সেই সময়ে দেবগণ অস্মুরগণের সহিত যুদ্ধনিবন্ধন 
মহাভীত হুইয়াছিলেন, এই নিষিত্ত যে স্থানে নর 
নারায়ণ তপস্যা করিতেছেন) ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ তথায় 
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উপস্থিত হইয়া, তাহাদিগের নিকট বর প্রার্থনা করিলেন। 
তখন তাহারা কহিলেন, হে দেবগণ! তোমর। বর গ্রহণ 

কর। ইন্দ্র কহিলেন, হে নরনারাঁয়ণ ! আপনারা আমাদিগকে 
সাহায্য করুন। তখন ভ্াহার1 কহিলেন, হে পুরন্দর ! তুমি 
যেরূপ ইচ্ছ৷ করিতেছ, আমর! তাহাই করিব । অন্তর দেব- 
রাজ তাহাদিগের সাহাষ্যে দৈত্য ও দাঁনবগণকে পরাজিত, 
করিলেন। পরস্তপ নরও দেবরাজশক্র শত সহক্র পৌলম 
ও কালকঞ্জদিগকে সমরে সংহার করিয়াছিলেন; জস্তান্ুর 
তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, তিনি সেই সময় ভ্রমণ- 
শীল রথে উপবেশন করত ভল্লান্ত্র ঘারা তাহার মস্তক ছেদন 
করিয়াছিলেন । তিনিই সাগরপারে যষ্তিলহজআ নিবাত- 
কবচগণকে পরাভূত করিয়া, হিরণ্যপুর নগর উৎ্সাদিত 

, করিয়াছিলেন। এই পরপুরঞ্জয় মহাবাহ, ইন্দ্রসহ দেবগণকে 
পরাজিত করিয়া, হুতাশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন। 
এইরূপ নারায়ণও অন্যান্য ভুরি ভূরি দৈত্য দানবগণকে 

২হাঁর করিয়াছিলেন। সেই এই মহাবীর্ধ্যসম্পন্ন পুরুষ- 
ঘ্বয়কে একত্রে মিলিত অবলোকন কর। আমি বেদবেতা 
নারদ মুনির নিকট শ্রবণ করিয়াছি, মহাবীর ধনগ্রয় সেই 
পূর্ধবদেব নর ও ভগবান্ বাসুদেব সেই পূর্ববদে নারায়ণ; 
একমাত্র আত্মা, নর ও নারায়ণ রূপে দ্বিধাকৃত হইয়াছেন। 

ইন্দ্রাদি দেবগণ,অন্থুরগণ অথবা মানবগণ ইহাদিগকে পরাজয় 
করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। ইহীর! কার্ধ্য দ্বারা অক্ষয় 

প্রবলোক সকল লাভ করিয়াছেন । যে সকল স্থানে ঘোরতর 

গ্রাম উপস্থিত হয়, ইহার! সেই সকল স্থানে' জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকেন, যুদ্ধই ইহীদিগের কর্তব্য কর্ম । 

হে ছুর্য্যোধন ! যখন তুমি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ভগ- 
বান্ কৃষ্ণ ও গাঁণীৰ শরাসনধারী মহাঁবাহু অর্জনকে এক 
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রথে অবলোকন করিবে, তখনই আমার বাক্য স্মরণ করিতে 

হইবে এবং আমার বাক্য পালন না করিলে, নিঃসন্দেহ কুরু- 

কুল নির্মল হইবে। মহাবাহু কৃষকার্ঘুন কর্তৃক বনু ৰীর বিনষ্ট 
হইয়াছে,ইহ! শ্রবণ করিয়াও ষদি আমার বাক্য গ্রহণ না! কর, 
তাহ! হইলে তোমার বুদ্ধি নিশ্চয়ই ধর্ম ও অর্থ হইতে পরি- 
ভ্রষট হইয়াছে। সমস্ত কৌরবগণ তোমার একান্ত অনুগত ; 
কিন্ত তুমি পরশুরাম কর্তৃক অভিশণ্ হীনজাতি সুতনন্দন 
কর্ণ, আুবলনন্দন শকুনি ও পাপমতি ছুঃশাসন এই তিন- 

জনের মতের অনুবর্তী হও। 
কর্ণ কহিলেন, হে পিতাষহ! আপনি আমাকে যাহ! 

কহিলেন, পুনরায় আর এরূপ কহিবেন না। কারণ আমি 
শ্বধন্্মপরিভ্রষ্ট না হইয়া, ক্ষাত্র ধন্ম্নে অবস্থিত রহিয়়াছি, 
বিশেষতঃ আমাতে এমন কোন ছুূর্ববুত্ততা নাই যে, আপনি. 
আমাকে নিন্দা করিতে পারেন । ধার্তরাষ্ট্রগণ কখন আমার 
কিছুযাত্র পাপ অবগত হইতে পারেন নাই। আমি কুর্য্যো- 
ধনের কখন কিছুমাত্র অনিষ্ট করি নাই। বরং তাহাদিগের 
এই ইষ্ট সাধন করিব ষে, রণস্থ পাগুবগণকে নিহত ফরিব। 

পূর্ব্বে যাহাদিগের সহিত বিরোধ হইয়াছিল, সাধুগণ কি 
প্রকারে আর তাহাদিগের সহিত সন্ধি করিতে পারেন ? 
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের সর্বপ্রকার হিতসাধন করাই আমার 
সর্ব প্রযত্ে কর্তব্য । রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছুর্য্যোধনের প্রিষ্- 
কার্য সাধন কর! সর্বতোভাবে বিধেয় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কর্ণৰাক্য শ্রবণ করত শান্তনুনন্দন, 
ভীস্ক মহায়াজ ধৃতরাস্ত্রকে সম্ভাষণ পূর্বক কহিলেন, কর্ণ 
পাগুবগণকে ৰধ করিব বলিয়া নিত্যই শ্লীঘ৷ করে, কিন্তু 
কর্ণ পাগুবগণের যোড়শাংশের একাংশও নহে! তুমি 
নিশ্চয় জানিবে, এই সূতপুত্রের নিমিভ তোঘাঁর ছুরাত্মাঁ 
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পুত্রগণের মহানর্থ আগত হইবে । তোমার পুত্র হুর্ম্মাতি 
ভুর্য্যোধন ইহাকে আশ্রয় করিয়াঁই সেই বীরপ্রধান অরিন্দম 
দেবকুমারদিগকে অবমানিত করিয়াছে। পুর্ববে পাগুবগণ 
একে একে যে সকল দুষ্কর কার্য সাধন করিয়াছে, কর্ণ তাদৃশ 
কোন্ কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে? বিরাটভবনে 
অর্জুন বিক্রম প্রকাশ পুর্ববক যখন ইহার প্রিয়তম ভ্রাতাকে 
নিহত করিয়াছিলেন, তখন তাহার কি করিয়াছিল ? মহাবীর 
ধনগ্জয় সমবেত কৌরবগণকে একাকী আক্রমণ করত যখন 
বল পূর্বক সকলের বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন কি কর্ণ 
প্রবামে ছিল? যখন ঘোষধাত্রায় গন্ধরর্বগণ তোমার পুত্রকে . 
হরণ করিয়াছিল, বূষভের ন্যায় আস্ফালনকারী এই 
সৃতপুত্র তখন কোথায় ছিল? তখন মহাত্মা ভীম, অর্জুন, 
নকুল ও সহদেব ইহীরাই সেই সমস্ত গন্ধরর্বদিগকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন। হে ভরতর্ষভ! এই আত্মশ্রাঘাকারী ধর্মার্থ- 
বিলোপী কর্ণ সর্বদাই এইরূণ মিথ্য। বাক্য প্রয়োগ করিয়। 
থাকে। 

ভীম্ষের বাক্য শ্রবণ পুর্রবক মহামনা ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণ 
রাজ। ধৃত্তরাষ্ট্রকে কহিলেন, হে রাজন্ ! ভরতশ্রেষ্ঠ ভীদ্গ 
যাহা কহিতেছেন, তাহাই করুন, অর্থলোভীদিগের ইচ্ছানু- 
রূপ বাক্য রক্ষা করা আপনার উচিত নহে। যুদ্ধের পূর্বে 
পাঁগুবগণের সহিত মিলন করাই আমি শ্রেয়স্কর বলিয়! 
জ্ঞান করি। সগ্তীয় অর্জনের যে সকল বাক্য নিবেদন করি- 
লেন, আমি সেই সমস্তই অবগত আছি এবং ধনগ্রয়ও নিশ্চয় 
তাহা করিবেন । কারণ ভ্রিলোক মধ্যে তীহার সদদুশ ধনু- 
বিরদ্যাবিশারদ আর কেহই নাই। 

রাঁজ। ধৃতরাষস্ট্র মহাত্মা দ্রোণ এবং ভীম্বের বাক্যে অনাদর 
করিয়া, সঞ্জয়কে পাগডবদিগের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লানি- 
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(লেন। যখন তিনি ভীত্ম ও ড্োণ বাক্যে অনুমোদন করিলেন: 
না, তখনই সমস্ত কৌরবগণ জীবিতাশ! পরিত্যাগ করিল।: 

পঞ্চাশত্বম অধ্যায়। 

ধৃতরাস্ত্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমাদিগের প্রীতিসাধনের' 
নিমিত এখানে বহুল সৈন্য সমাগত হইয়াছে শুনিয়া! ধর্ম্পুত্র 
যুধিষ্ঠির কি বলিলেন ? এবং যুদ্ধোপলক্ষে তিনি কিরূপ চেষ্টা 
করিতেছেন ? ভ্রাতা এবং পুত্রগণের মধ্যে অনুজ্ঞালাভার্থাঁ 
হইয়া, কে ব! তাহার ঘুখ নিরীক্ষণ করিয়! রহিয়াছে। আমার 
দুর্ববদ্ধি পুত্রগণ কর্তৃক অবমানিত ও প্রকোপিত সেই 
ধার্টিকপ্রবর যুধিষ্িরকে শাস্তি অবলম্বন করুন বলিয়া, কেই 
বা তাহাকে যুদ্ধ হইতে নিবারণ করিতেছে ? 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! পাঁঞ্চালগণ পাগুবগণের সহিত 
রাজ। যুধিষ্ঠিরের যুখ নিরীক্ষণ করিয়। রহিয়াছে এবং তিনিও 
সকলকে অনুশাসন করিতেছেন। পাব ও পাঞ্চলগ্রণের 
রথ সকল পুথগৃভূত হইয়া, নভোমণলে জমুদ্যত সূর্্যবিশ্ব 
সদ্বশ সেই তেজোরাশি ধর্ম্মপুত্রের অভিনন্দন করিতেছে। 
পাঁঞ্চাল,মৎ্স্য ও কেকয়গণ মধ্যস্থ গোপাল ও মেষপালগণও 

পাগুবগণের অভিনন্দন করিতেছে | ব্রাঙ্ষণ, ক্ষত্রিয় ও 

বৈশ্যকন্যারাও ক্রীড়া করিতে করিতে ধুদ্ধনমাগত পার্থকে। 
দর্শন করিবার নিমিত্ত সমাগত হইয়াছেন। 

গৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাগুবগণ ধৃউচ্যুক্স ও 
সোমকগণের যে সনস্ত সৈন্যের সহিত আমাদিগের যুদ্ধ 
ঘটনা স্থির করিয়াছেন দর 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, সপ্তায় কৌরব সভ! মধ্যে দেই- 
প্রকার জিজ্ঞালিত হইয়া, দীর্ঘ নিশ্বীম পরিত্যাগ করত 
চিস্তাসজ্ত ও সহসা মুচ্ছণপন্ধ হইলেন । তখন মহা! বিছুর 
সভামধ্যে কুরুগণসমক্ষে ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, ছে রাঁজন্! 
সঞ্জয় মুচ্ছিত হইয়! ভূতলে পতিত হইলেন তিনি সংজ্ঞা- 
হীন ও প্রজ্ঞাবিহীন হওয়ায় কোন কথার উত্তর করিতে . 
পারিতেছেন না। 

ধৃতরাষ্্বী কহিলেন, সঞ্জয় মন্থারথ কুস্তীপুত্রগণের সহিত 
সাক্ষাৎ করাতে বোধ হয় সেই পুরুষসিংহের! ইহার চিত্তকে 
অত্যন্ত উদ্বেজিত করিয়াছেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনস্তর সঞ্জয় চেতনা লাভ করত 
আশ্বাসিত হইয়া, কুরুগণ সমক্ষে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে কহি- 
লেন, হে রাজেন্দ্র! আমি পাঁগুবগণকে বিরাটভবনে অবরুদ্ধ 
ভাবে আবাঁস হেতু কূশশরীর কবলোকন করিয়াছি । হে 
রাজন! পাগুবগণ যাছাদিগেক্ষ সহিত যুদ্ধযোগ অবধারণ 
করিয়াছেন, তাহ শ্রবণ করুন । তাঁহার] মহাঁবীব ধৃষ্টছ্যুন্সের 
সহিত আপনাদের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াঁছেল। যে মহাত্। 
রোধ, ভয়, লোত, অর্থ বা হেতুবাদ কোন কারণেই সত্য 
পরিত্যাগ করেন না) বে ধার্ট্িকবরিষ্ঠ মহাত্মা ধর্ন্মাবিষয়ে 
প্রমাণ স্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছেন; পাগুবের। সে অজাত, 
শত্রু ঘুধিষ্িরের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ% অবধারণ 
করিয়াছেন। পৃথিবীতে যিনি বাহুবলে অন্বিতীয় ;৯ষে মহা- 
ধনুর্ধরা গ্রগণ্য মহাৰীর, সকল মহীপালগণকে বশীু, করি- 
য়াছিলেন; যিনি কাশী, বঙ্গ ও কলিঙ্গদেশীয় ভুপত্তিগিশকে 

'পরাজয় করিয়াছিলেন ; ধাহার বীর্ধ্য প্রভাবে যুধিতিরা'দি জতু- 
গৃহ হইতে সহসা তৃপৃষ্ঠে নিঃসারিত হুইয়াছিলেন; ঘে মহাঁবল 
স্বকোদর নরমাংসভো জী হিড়িম্ব রাক্ষন হুইতে পাণ্ডবগণকে 

(২৫) 
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রক্ষা করিয়াছিলেন; নিন্ধুরাজ যখন দ্রৌপদীকে হরণ করিয়া- 
ছিল, তখন যে একমাত্র বুকোদর তীহার উদ্ধার সাধন 
করিয়াছিলেন; যিনি বারণাবত নগরে দপ্ধপ্রায় পাগুব- 
গণকে মুক্ত করিয়াছিলেন, যিনি কুষ্ণার শ্রীতিলাধনার্ 
ভয়ঙ্কর গন্ধমাদন পর্বতশিখরে প্রবেশ পূর্বক ক্রোধ- 
বশ রাক্ষলগণকে নিহত করিয়াছিলেন ; খাহার ভুজ- 
দ্বয়ে দশসহম্ন মন্তমাঁতঙ্গের বীর্ধ্যসার সমর্পিত রহিয়াছে, 
সেই ভীমসেনের সহিত পাগুবগণ আপনাদিগের যুদ্ধষোগ 
অবধারণ করিয়ীছেন। যিনি কুষ্ণকে সহায় করিয়া,হুতাশনের 

তৃপ্তিসাধনার্থ যুদ্ধে প্রবৃত্ত পুরন্দরকে পরাজয় করিয়াছিলেন ; 

ধিনি যুদ্ধ দ্বারা দেবাঁদিদেব উমাপতি, শুলপাঁণি সাক্ষাৎ 

মহাঁদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন ; যে ধনুদ্ধর, সকল 

লোৌকপাঁলগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন, সেই মহাবীর 
ধনগ্তয়ের সহিত পাগুবগণ আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ 
করিয়াছেন। যিনি গ্রেচ্ছগণপরিবৃত প্রতীচী দিক্ বশীভূত 
করিয়াছেন, সেই বিচিত্রযোধী রূপবান নকুল যোদ্ধা রূপে 
ব্যবস্থিত হইয়্াছেন। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! যিনি কাশী, অঙ্গ, 

মগধ এবং কলিঙ্গদেশীয়দিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন ; 
হে রাঁজন্! পৃথিবী মধ্যে অশ্বত্থামা ষ্টকেতু, রুল্সী ও প্রদ্যুন্ 
এই চারিজন মাত্র যাহার বীর্যের সমকক্ষ; সেই নরবীর 
সহদেবের সহিত আপনাদিগের বিধ্বংনকর সমরব্যাপার 
ঘটিত হইবে। কাশীরাঁজের যে পরম! সতী কন্যা পূর্বে 
ঘোরতর 'তপোনুষ্ঠান এবং িনি মৃত্যুকালে ভী্ষের বধ 
কামন। করিয়াছিলেন,পরে যিনি 'পাঞ্চালরাজের কন্য। রূপে 
জন্ম গ্রহণ করিয়া, দৈবাৎ্পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; যিনি স্ত্রী 
ও পুরুষের সমস্ত গুণাগুণ অবগত আছেন; যিনি কলিঙ্গ- 
দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছিলেন) ভীম্মের নিধনেচ্ছায় 
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বনস্থ ষক্ষ যাহার পুরুষভাঁব সংঘটন করে, সেই মহাঁধনুর্ধর 
উগ্রমুর্তি শিখণ্ডির সহিত পাগুবগণ আপনাদিগের যুদ্ধযোগ 
অবধারণ করিয়াছেন তাহার! মহাধনুর্দর পঞ্চ কেকয়রাঁজপুত্র 
গণের সহিতও আপনাদিগের যুদ্ধযৌগ অবধারণ করিয়াছেন। 
যিনি দীর্ঘবাহু,শীত্রাস্ত্, ধৈর্ধ্যশালী ও সত্যপরায়ণ সেই বৃষ্ি- 
বংশীয় মহাবীর যুযুধানের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধ হইবে। 
যিনি অজ্ঞাতবাসসময়ে পাঁগুবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
বিরাটের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধঘটন| হইবে। বারাণসীতে 
প্রতিষ্ঠিত মহারাজ কাশীপতির সহিত আপনা দিগের যুদ্ধঘটন! 
উপস্থিত হইবে । ষুদ্ধছুর্জয় আশীবিষ সদৃশ মহাত্সা শিশু 
দ্রৌপদীপুত্রগণের সহিত আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারিত 
হইয়াছে । যিনি বীর্ষ্যে বাসুদেব ও ইন্িয়নি গ্রহে যুধিষ্ঠির 
তুল্য; পাগুবেরা দেই অভিমন্যুর সহিত আঁপনাদিগের যুদ্ধ 
যোগ অবধারণ করিয়াছেন। যিনি ক্ুদ্ধ হইলে সমরে ছুর্দ্ 
হইয়া! উঠেন; সেই অপ্রতিমবীর্যশালী মহাঁরথ, মহাঁষশ। 
চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু অক্ষৌহিণীসেনাপরিব্ত'হুইয়া, পাওুৰ- 
গণকে আশ্রয় করিয়াছেন । দেবগণের পুরন্দরের ন্যায় যিনি 
পাগুবগণের আশ্রপ্ হইয়াছেন, সেই বান্ুদেবের সহিত 
আঁপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারিত হইয়াছে । 

হে ভরতর্ষভ ! তাহারা চেদিপতির ভ্রাতা শরভ ও কর- 

বর্ষের সহিতও আপনাদিগের যুদ্ধযোগ অবধারণ করিয়াছেন। 
যুদ্ধে অপ্রতিরখ জরাদন্ধপুত্র সহদেব ও জয়ৎুসেন পাঁগুব- 

কার্যে ব্যবস্থিত হইয়াছেন । বহুলবলসম্পন্ন মহাঁতেজা 
দ্রুপদরাঁজও সৈন্যগণপরিরৃত হইয়া, আত্মসমর্পণ পুর্ববক 
যুদ্ধে ব্যবস্থিত হইয়াছেন। ইহ! ভিন্ন প্রাচ্য ও উদীচ্যদেশীর 
অসংখ্য মহীপালগণকে আশ্রয় করিয়া, ধর্ম্মরাজ যুদ্ধে 
উদ্যোগী হইয়াছেন। 



১৯৪ মহাভারত । 

একপঞ্চাশত্ম অধ্যায়। 

(আত ভা এর হি ০৪ ভেজা 

ধৃতরাষ্ কহিলেন, হে সগ্য়! তুমি ফাহাদিগের নাম 
কীর্তন করিলে, ইহীরা সকলেই মহোৎসাহসম্পন্ন ; তাহার! 
সকলে এক দিকে এবং ভীম একাকী এক দিকে এ উভয় 
তুল্য। হে তাঁত! ব্যাত্র হইতে মহাম্বগের ন্যায় ও সিংহ 

হইতে অন্যান্য পশুর ন্যায় আমি ভীমসেন হইতে ভীত 

হইয়া সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া থাকি। সেই পুরন্দর- 
সম তেজস্বী মহাবাহুর সহিত সমরে সমকক্ষ হয় এরূপ এক- 
জনকেও দেখিতেছি না। ঘেই অমর্ষপরায়ণ, দৃঢ় বৈর, উদ্ধত 
স্বভাব, বক্রদর্শী, মহাঁরব, মহাযোগ, মহোত্সাহসম্পঙ্ 
মহাবল কুস্তীতনয় মধ্যম পাগুব বুকোদর রণক্ষেত্র দণ্ডপাণি 
কৃতান্তের ন্যায় গদাধারণ পূর্বক যুদ্ধ দ্বার! দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, মন্দ- 
ষুদ্ধি ষদীয় পুত্রথণের অস্তকারী হইবে । আমি মনে মনে সযু- 
খিত ত্রহ্ধদণ্ডের ন্যায় সেই অষ্টকোণযুক্ত কাঞ্চনভূষণ লৌহ- 
ময় গদ। অবলোকন করিতেছি । বলশীলী সিংহ যেরূপ 
স্বগযৃখমধ্যে বিচরণ রুরে;) আমার সৈন্যগণযধ্যে -যহাবল 
ভীষলেনও মেইরূপ বিচরণ করিবে। নেই বহুভোজী অন- 
মীক্ষ্যকারী ভীমসেন একাকী আমার পুত্রগণের প্রতি বাল্য- 
কালেও বিক্রম প্রকাশ করিত। সে যে ধাল্যকালে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়া, মভমাতঙ্গের ন্যায় ছুর্য্যোধনাদিকে বিষর্দিত 
ফরিত,উহ। স্মরণ করিলে আমার হৃদয় কম্পিত ছইয়। উঠে । 
আমার পুত্রগণ তথীয় প্রভাবে সতত সন্তপ্ত ও্রাসিত হইত। 
সেই ভীমযসেনই গৃহবিচ্ছেদের যুল। আমি যেন দর্শন 
করিতেছি, ভীমসেন ক্রোধমুচ্ছিত হইয়া, সমরে অসংখ্য 
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মনুষ্য, হস্তী, অশ্ব এৰং সৈন্যগণকে গ্রাস করিতেছে। হে. 
সঞ্জয়! অস্ত্রশিক্ষায় দ্রোপাঁচার্যয সদৃশ, বেগে বায়ু সৃশ, 
এবং ক্রোধে সাক্ষাৎ মহেশ্বর সদৃশ মহাবীর ভীম- 
সেনকে কোন্ ব্যক্তি সমরে নিহত করিতে পারে? সেই 
রিপুঘাতী মহাবল ভীমসেন তৎ্কালেই যে আমার 
পুত্রগণকে নিহত করে নাই; ইহাই আমি পরম লাভ 
জ্ঞান করিয়া থাকি। যে ব্যক্তি পূর্বেবে ভীমবল ষক্ষ ও রাক্ষস- 
গণকে নিহত করিয়াছে; সামান্য মনুষ্যেরা কিপ্রকারে 
তাহার বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবে % তীমসেন বাল্য- 
কালেও কখন আমার বশীভূত হয় নাই; এক্ষণে মেকি 
প্রকারে আমার কুপুত্রগণ হইতে ক্রেশ প্রাপ্ত হইয়া বশী- 
ভূত হইবে? সেনিতান্ত নিষ্ঠর ও অত্যন্ত কোপনম্বভাব ; 
এবৎ যদিও ভগ্ন হয়, তখাপি অবনত হয় না। যে ভীক্মসেন 
অমর্ষ প্রযুক্ত বক্র তাবে দৃষ্টিপাত করে ও যংহার ভ্রমধ্য 
ভাগ সতত কুটিল ভাবে থাকে, সে আর কি প্রকারে শাস্তি 
লাভ করিতে পারে? আমি ভীমের বাল্যাবস্থাতেই তদীয় 
দ্ধপ ও বলবীর্ষ্যের বিষয় ব্যাসযুখে অবগত হইয়াছি। তিনি 
বলিয়াছিলেন, মধ্যম পাগডব বৃকোদর অপ্রতিম শৌর্য্য ও 
বলশালী, গৌরবর্ণ এবং তালবৃক্ষের ন্যায় সমুন্বত। ভীম- 
সেন অর্জুন অপেক্ষা প্রাদেশ মাত্র অধিক; বেগে অশ্ব 

অপেক্ষা ও বলে কুঞ্জর অপেক্ষ। শ্রেষ্ঠ এবং লোহিতলোচন- 
লম্পন্ন। সেই উগ্রমূর্তি ক্রপরা ক্রম ভীমসেন যুদ্ধে ক্রোধা- 
সন্ত হইয়া লৌহদণ্ড সহকারে রথ, হস্তী, অশ্ব ও 
মনুষ্যগণকে নিশ্চয় মিহত করিবে, সন্দেহ নাই। হে তাত! 
আমি পূর্বের সেই অমর্ষপরায়ণ প্রহারিশ্রেষ্ঠ ভীমসেনের 
প্রতি গ্রতিক্ুলতাচরণ করত তাহাকে অবমানিত করিয়াছি । 
এক্ষণে তাহায় সেই কাঞ্চনকূষণ লৌহময় স্কুল সুপার্খ যুক্ত 
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শতনির্হাদ সম ভয়ঙ্কর শব্দসম্পন্ন গদ1 নিক্ষিণ্ত হইলে আমার 
পুব্রগণ কি প্রকারে তাহ। সহ্য করিতে পারিবে । হে তাত! 
মন্দবুদ্ধি মদীয় পুত্রগণ শরবেগ রূপ ভয়ঙ্কর বেগ বিশিষ্ট 
ভীম রূপ অগাধ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে বাসনা করিতেছে! 
আমি নিরন্তর চীৎকার করিলেও সেই নির্বোধ পণ্ডিতাভি- 
মানিগণ তাহাতে কর্ণপাঁত করে না। ইহার! মধুদশশী, কিন্ত 
নিকটে যে ভয়ঙ্কর প্রপাত রহিয়াছে, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিতেছে না। সেই নররূপী কৃতান্তের সহিত যাহার! 
ঘুদ্ধ করিতে গমন করিবে, তাহারা পিংহনিহত ম্বগযুথের 
ন্যায় অবশ্যই নিধন প্রাপ্ত হইবে। হে তাত! শিক্য- 
স্থাপিত হস্তচতুষ্টয়পরিমিত, ষট্কোণযুক্ত, অপরিমিত- 
তেজোবিশিষ, ছুস্পর্শ গদ। নিক্ষিপ্ত হইলে, আমার তনয়গণ 
তাহা কি প্রকারে সহ্য করিতে পারিবে £ যখন মহাবল 
বুকোদর চতুর্দিকে গদ। সঞ্চালন করিতে করিতে করিগণের 
মস্তক সমস্ত ভেদ করিবে, স্যক্ষণীলেহন ও মুহুম“হু বাষ্প 
পরিত্যাগ করত ভয়ঙ্কর রৰে গজগণের প্রতি ধাবিত হইবে, 
এবং তাহার বিরুদ্ধে ধাবমান হইলে সে যখন স্যন্দনপথে 
তাহাদিগকে সংহার করিবে, তখন আমার পুত্রগণ কি 
প্রকারে তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবে ! 

মহাবলপরীক্রান্ত ভীমসেন আমার সেনাগণকে সংহার 
পুর্বক পথ মক্ত করিয়।, গদ। হস্তে নৃত্য করত প্রলয়কাল 
উপস্থিত করিবে। যেরূপ প্রমত্ত মাতঙ্গগণ কুন্ুমিত বৃক্ষ- 
সমুহ বিমর্দিত করে, সেইরূপ ভীমপরাক্রীস্ত ভীমসেন 
গ্রামে প্রবেশ পুর্বক যখন আমার পুত্রদিগের সেনাগণকে: 

বিনাশ করিবে, যখুন সমদয় রথ রথিহীন, সারখিবি হীন), 
অশ্বহীন ও ধ্বজবিহীন এবং রথী ও গজারোহীদিগকে প্রপী- 
ডিত করিবে এবং যেরূপ জাহ্ৃবীবেগ তীরস্থিত তরুরাজিকে 
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ভগ্ন করে; সেইরূপ শ্বামার পুত্রগণের সেনাঁগণকে ছিন্ন 
ভিন্ন করিবে, তখন মদীয় ভৃত্য ও রাজগণ ভীমভয়ে ভীত 

হুইয়! দিগ.দিগন্তে পলায়ন করিবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ 
নাই। মগধাধিপতি ধীমাঁম্ জরাপন্ধ বল ও প্রভাবে অখণ্ড 
মেদিনীমণ্ডল বশীভূত করিয়াছিলেন; কুরুগণ ভীন্ষের প্রভাবে 
এবং অন্ধক ও বুঞ্ণিগণ নীতি প্রভাবে যে তীহার বশীভূত 
হয় নাই দৈবই তাহার কারণ। সেই মহাবাহু পাওুপুত্র 
একাঁকী অন্তঃপুরে প্রবেশ করত বাঁহুমাত্র অবলম্বন করিয়া, 
জরাসন্ধকে সংহার করিয়াছে, ইহা অপেক্ষা বীরত্বের বিষয় 
আর কি হইতে পারে ? হে সপ্তায়! আশীবিষ যেরূপ দীর্ঘ-. 
কাঁলসঞ্চিত বিষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ ভীমসেন বহু- 
কালসঞ্চিত তেজ আমার পুত্রগণের প্রতি নিক্ষেপ করিবে। 
দেবরাজ মহেন্দ্র যেরূপ বজ্ঞ দ্বারা দাঁনবগণকে নিহত করি- 
য়াছিলেন, অরিনিসুদন গদাপাণি ভীম সেইরূপ আমার 
পুত্রগণকে সংহার করিবে । আমি দেখিতেছি, যেন সেই 
তীব্রবেগ লোহিতলোচন মহাঁবলপরাক্রান্ত ছুর্নিবার ভীমসেন 

আগমন করিতেছে । মহাবীর ভীম গদা, ধনু, রথ এবং বর্ম্ম- 
বিহীন হুইয়] যুদ্ধ করিলে ও, কেহ তাহার সম্মুখীন হইতে 
সমর্থ হয় না। আমার ন্যায় ভীক্ষ, দ্রোণ, কৃপাচার্ধ্য এবং 
শারদ্বত বৃকোঁদরের বীর্ষ্যের ব্ষিয় সম্যক প্রকারে অবগত 
আছেন; কিন্তু তথাপি সেই সকল নরর্ভগণ আর্ধব্রত 
বোধে আমার সেনামুখে অবস্থিতি করিবেন !আমি খন বল- 
বান্ পাঁগুবগণের জয়লাত অবশ্যস্তাবী জানিয়াও পুত্রগণকে 
নিবারণ করিতেছি না, তখন ভাগ্যই প্রবল,এইরূপ বিবেচনা 
করিতে হইবে। ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতি এট সকল মহাধনুদ্ধর- 
গণ চিরপ্রথিত স্বর্গপথ অবলম্বন করিয়া, পার্থিব যশ 
রক্ষা করত সংগ্রামে প্রাণ পরিত্যাগ করিবেন । ইহাদিগের 
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সহিত আমার পুত্রগণের ও পাগুবগণের তুল্য সম্পর্ক। 
পাণডব ও ধার্তরাষ্ট্রগণ উভয়েই ভীম্মের পৌত্র ও ড্রোণাঁচা 
ধ্যের শিষ্য ; তন্মধ্যে এই স্থবিরত্রয়কে যগ্ুকিঞ্চিও আশ্রয় 
প্রদত্ত হইয়াছে । ইহারা অবশ্যই তাহার নিজ্রয় প্রদান 
করিবেন। পণ্ডিতের! কহিয়া! থাকেন, শস্ত্র গ্রহণ পুর্ববক যুদ্ধে 
প্রাণ পরিত্যাগ করা স্বধন্্রপালনকারী ক্ষত্রিয়ের প্রধান 
ধর্ম। পাঁগুবগণের সহিত যাহার! যুদ্ধ করিবে, আমি সেই 
সকল ব্যক্তিদিগের নিমিত্ত শোকার্ত হইতেছি। বিছুর 
ইতিপূর্বে উচ্চৈংস্বরে যে ভয়ের কথ। কহিয়াছিল, এক্ষণে 
সেই ভয় সযুপস্থিত। হে সঞ্জয়! আমার বোধ হয়, জ্ঞান 
ভুঃখবিধাতক হইতে পারে না; পরস্ত অত্যন্ত ছুঃখ উপ- 
স্থিত হইলে জ্ঞানই বিনষ্ট হইয়া থাকে । লোকসংগ্রহ- 
দরশী জীবন্মুক্ত খধিগণও সুখের সময়ে সুখ ও দুঃখের সময় 
ছ্ঃখ অনুভব করিয়া থাকেন। আমি মোহাসক্ত হইয়া, 
কি প্রকারে পুত্র, পৌত্র, কলত্র ও মিত্রের বিনাশ এবং 
রাজ্যের উচ্ডেদদশ! অবলোকন করিব ! আমি উত্তম রূপে 

চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি, কৌরবগণ বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ 
নাই। দ্যুতক্রীড়ার সময় হইতেই কৌরবগণের পাপাচরণ 
বদ্ধিত হইয়াছে। এঁশ্বরধ্যাভিলাধী পাপমতি দুর্ধ্যোধনের 
লোভ প্রযুক্ত এই সমস্ত অনিষ্সংঘটন হুইতেছে। হে 
বিছুর! এই সম্মদয়ই দ্রুতগামী কালের পর্ধ্যায়ধর্্ম বলিয়া! 
বোধ হইতেছে। মনুষ্য এই কালচক্রে নেমির ন্যায় এরূপ 
সংসক্ত হইয়া আছে, যে কোন মতেই ইহাঁর হস্ত অতিক্রম 
করিতে সর্মর্থ হয় না। হে সঞ্জয়! এক্ষণে আমি কি প্রকারে 
কোন্ কার্ধ্যের অনুষ্ঠান করিব! মন্দবুদ্ধি কৌরবগণ কালের 
করালকবলে নিপতিত হইবে হে তাত! আমার এই শত 

পুত্র বিনষ্ট হইলে, কি প্রকারে স্ত্রীলোকদিগের রোদনধ্বনি 



উদ্যোগ পর্ব! ১৯৯ 

শ্রবণ করিব। নিদঘকালে প্রস্বলিত হুতাঁশন যেরূপ বাধ 
সহকারে দিগ্দাহ করিতে থাকে, সেইরূপ মহাবল ভীম- 
সেন অর্জুন সমভিব্যাহারে গদাহস্ত হইয়া, আমার পুত্র- 
গণকে বিনষ্ট করিবে । 

দ্বিপঞ্চাশতভ্রম অধায?। 

ধৃতরাষ্টী কহিলেন, হছে সপ্তায়! যাহার নিকট কখন মিখ্য! 
বাঁক্য শ্রবণ করি নাই; ধনঞ্জীয় যাহার যোদ্ধা, সেই পাওুরাঁজ 
যুধিঠিরের ত্রৈলোক্যও হস্তগত হইবে । আমি নিরন্তর চিত্ত! 
করিয়াও এমন কাহাকেও দেখিতেছি না, যে রথারোহণ 

পুর্ববক অর্জুনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। যখন গাঁভীবধন্! 
অর্জুন কর্ণি, নালীক প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত নিক্ষেপ করিবেন, 
তখন কেহই তীহাঁর সম্মুখীন হইতে স্মর্থ হইবে না! অপ- 
রাজিত নরর্ষভ দ্রোণাচাধ্য এবং কর্ণ যদি সমরে অগ্রসর 
হুন, তাহা হইলে, জয় পরাজয় বিষয়ে অন্যান্য লোকের 
সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে ; কিন্তু আমার মতে জয়লাভের 

কোন সম্ভাবন। নাই । কারণ, কর্ণ ঘ্ণাশীল ও প্রমাঁদী এবং 
আচার্য্য স্থবির ও উভয়েরই গুরু | পার্থ সমর্থ, বলবান্, দৃঢ়- 
ধন্বা, এবং অক্রিষ্টপরিশ্রম। ইহারা সকলে অপরাজিত, 
অস্ত্রবেত্ত1, শৌর্য্যশীলী ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ; ইহারা অমরগণের 
এশ্বর্ষ্য পরিত্যাগ করিতে পারেন, তথাপি বিজয়বাসন। 
পরিত্যাগ করিতে পারেন না। দ্রোণ, কর্ণ অথবা ফাল্তনির 
মৃত্যু ব্যতিরেকে সমরশান্তি হইবে না। কিন্তু ধনগ্জয়ের 
জয় বাবধ সাধন করিতে পারে, এমন কাহাকেও দেখিতে 

ঠী জা এ ন্ 



৪ মহাভারত 

'পাঁই না। যেব্যক্তি অহিতকারীর বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করি- 
'ফছে, কি রূপে তাহার ক্রোধশান্তি হইবে। অন্যান্য অস্ত্র- 
ধারিগণ জিত ব। পরাজিতও হইয়া থাকেন, কিন্তু আমি 
অর্জনের বিজয়ই শ্রবণ করিতেছি 'ত্রয়স্ত্রিংশৎ বর অতীত 
হুইল, অর্জন খাণগুবারণ্যে হুতাঁশনের তৃপ্তি সাধন করিয়াছি- 
লেন। সেই নিমিত্ত তিনি সমস্ত দেবগণকে পরাজয় করিয়া- 
ছেন।ফলতঃ,মামরা কখন অর্জনের পরাজয় শ্রবণ করি নাই। 
যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ শীলসম্পন্ন হৃধীকেশ যাহার সারথি, 
ইন্দ্রের ন্যায় অবশ্যই তাঁহার জয়লাভ হইবে, সন্দেহ নাই। 
এক রথে কৃষ্ণার্জন ও অধিগুণ গাণ্তীৰ এই তেজত্রয়ের সমা- 

বেশ হইয়াছে, শ্রবণ করিয়াছি। তাদৃশ ধনু, তাঁদুশ রথী 
এবং তাদৃশ সারথি কুত্রাপি বিদ্যমান নাই; ইহা ছুর্য্যোধনের 
বশবর্তী ছুরাতআ্মাগণ অবগত নহে। প্রদীপ্ত অশনি মস্তকের 
উপরিভাগে পতিত হইলে নিঃশেধিত হয়; কিন্তু ধনগ্জয়- 
নিক্ষিপ্ত শর সকল কোন রূপেই নিঃশেষিত হয় না। হে 
সঞ্জয়! আমি দেখিতেছি, মহাবীর অজ্জ্বন শরনিক্ষেপ, শরা- 
ঘাঁত ও শরবর্ষণ দ্বারা সৈন্যগণের শরীর হইতে মস্তক সকল 
পৃথক করিতেছেন। তদীয় গাণীবনির্,ক্ত বাণময় প্রদীপ্ত 
তেজোরাশি মদীয় সৈন্যগণকে দগ্ধ করিতেছে, এবং ভারতী 
সেনা সকল ধনঞ্জয়ের রথনিধধধোষে ভয়বিহ্বল হইয়া, ছিন্ন 
ভিন্ন হইতেছে। যেরূপ অনিলোদ্ধত হুতাশন ইতস্তত 
সঞ্চরিত হইয়া, দিগ্দাহ করে, সেইরূপ সেই তেজ আমার 
পুত্রগণকে দগ্ধ করিবে । যখন আততীঁয়ী কিরীটী নিশিত 
শরজাল বিস্তুূত করিবেন ; তখন তাহ সর্ববসংহর্তা অন্তকের 
ন্যায় একান্ত অসহা হইয়! উঠিবে। হে তাঁত! যখন আমি 
গৃহে উপবিষ্ট হইয়! ভুয়োভূয় শ্রবণ করিব যে, কৌরবগণ 
ছিন্ন ভিন্ন হইয়া, ইতস্তত পলায়ন করিতেছে, তখন 



উদ্যোগ পর্ব! ২৯১ 

নিশ্চয়ই বোধ হইবে ভরতকুলের ক্ষয়কাঁল * উপস্থিত: 
হইয়াছে। 

ত্রিপঞ্চাশত্ম অধ্ায়। 

ধতরাষ্ী কহিলেন, হে সঞ্জয়! জয়াঁতিলাষী পাগুবগণ 
যেরূপ পরাক্রান্ত, তাহাদের অগ্রগামী যোদ্ধাগণও সেইরূপ 
আত্মপ্রদানে কৃতনিশ্চয়। তৃমি সেই মহাবলপরাক্রমশালী 
পাঞ্চাল, কেকয়, মস্ত, মগধ ও বশুসভূমিপালগণের বিষয় 
বর্ন করিয়াছ। ধাঁহার ইচ্ছামাত্রেই এই সমুদয় লোক 
বশীভূত হয়, সেই জগতের শ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ জয় নিমিত্ত পাগুৰ- 
গণ কর্তৃক সমানীত হইয়াছেন। যে সাত্যকি ধনঞ্জয়ের 
নিকট হইতে সমস্ত বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি বীজ- 
বপনের ন্যায় শরবর্ষণ পুর্ববক সমরভূমিতে দণ্ডায়মান হই- 
বেন। ক্রুরকর্শ্া মহারথ পাঞ্চালনন্দন পষ্টহ্যন্ন আমাদের 

সহিত সংগ্রাম করিবেন। 
হে বস! আমি যুধিিরের ক্রোধ এবং ভীম অর্জুন ও 

নকুল সহদেবের পরাক্রম হইতে ভীত হইতেছি। যখন 
সেই পাগুবগণ অলৌকিক অন্ত্রজাল বিস্তীর্ণ করিবেন, 
আমার সৈম্যগণ তাহাতে নিপতিত হুইয় কদাচ উত্তীর্ণ হইতে 
পারিবে না; এই জন্যই আমি এরূপ আক্ষেপ করিতেছি । 
যুধিষ্টির প্রিয়দর্শন, মনন্ী, শ্রীমান্, ব্রহ্মতেজসম্পন্ন, মেধাবী, 
প্রজ্ঞাবান্, ধন্পরায়ণ, সমরোদ্যত, মহারথ, মহাবীর, 
মিত্র অমাত্য ভ্রাত। ও শ্বশুরগণে পরিবুৃত, ধৈর্য্যশৃলী, 
গুঢ়মন্্র, দয়াশীল, বদান্য, লঙ্জাপরায়ণ, অব্যর্থপরা ক্রম» 



২০২ মহীভারত। 
বহুশাস্ত্রপারিদরশী, কৃতাত্ব', বুদ্ধসেবী এবং জিতেক্তিয়। এই 
সকল গুণশালী যুধিঠির প্রজ্বলিত হুতাঁশন স্বরূপ । কোন্ 
যুুর্ষু অচেতন ব্যক্তি এই অনিবার্ধ্য হুতাঁশনে পতঙ্গরৃত্তি 
অবলম্বন করিবে ? আমি অনল সদৃশ ধন্মরাজের সহিত কপট 
ব্যবহার করিয়াছি, এ নিমিভ তিনি অবশ্যই আমার দুর্ভাগ্য 
পুত্রগণকে সংহাঁর করিবেন। অতএব হে কৌরবগণ ! ভাহা- 
দিগের সহিত যুদ্ধ না করাই সর্বাংশে শ্রেয়স্কর। যুদ্ধ 
করিলে নিঃসন্দেহ সমস্ত কৌরবকুল ক্ষর প্রাণ্ড হইবে | 
আমার ইহার অতিরিক্ত বলিবার ক্ষমতা নাই। এইরূপ 
করিলে আমার অন্তঃকরণ নিরুদ্ধেগ হয়। ইহ। যদি তোঁমা- 
দিগের অভিমত হয়, তাহা হইলে, আমর! সন্ধির নিমিত্ত 
ত্বশীল হই। নচেৎ আর সাঁতিশয় ক্রেশযুক্ত হইলেও 
যুধিষ্তির আমাদিগকে উপেক্ষা করিবেন না । তিনি আমাকেই 
এই সকল ঘটনার কারণ বলিয়া নিন্দ। করিয়া থাকেন । 

চতুঃপঞ্চাশতম অধ্ায়। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে ভারত ! আপনি যেপ্রকাঁর কহি- 

লেন তাহা সত্য; যুদ্ধে ক্ষত্রিয়গণ গাগ্ডীব শরাপনে 
নিপর্তিত হইবে, সন্দেহ নাই। কিন্তু আপনি সব্যসাচির ৰল- 
বিক্রমের বিষয় সম্যক রূপে অবগত হইয়।ও কিজন্য পুত্রগণের 
বশতাপন্ন হইতেছেন বলিতে পারি না। হে ভরতর্ষভ! 
আপনি প্রথম হইতেই পাগবগণকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়া- 
ছেন, এক্ষণে আর বিলাপ করিলে কি হইবে? যিনি জ্যেষ্- 
তাত, শ্রেষ্ঠ নুহ, এবং সাবধানচিত্ত তাহার হিতসাধন 
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করাই সর্বাৎশে শ্রেয়স্কর ৷ অনিষ্টকারী ব্যক্তি কখন পিত! 
বলিয়া গণ্য হইতে পারেন না। মহারাজ! দ্যুতকালে পাগুব- 
গণের পরাজয় শ্রবণ করিয়। « এই জয় হইল, « এই লাভ 
হইল» বলিয়। বালকের ন্যায় আহল।দ প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

পাঁগবগণ বহুতর কট্বাক্য দ্বার] তিরস্কত হইলেও আপনি 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন । ভীহারা যে পশ্চাৎ সমস্ত রাজ্য হ্ত- 
গত করিবেন ইহা আপনি জানিতে পারেন নাই। আপনার 
পৈতৃক রাজ্য কুরু ও জাঙ্গল দেশ ব্যতিরেকে মহাবীর 
পাগুবগণ বাহুবলে নিখিল ভূমণ্ডল জয় করিয়া, আপনারে 
অর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে আপনি সেই সমস্ত স্বোপার্জিত 
বলিয়া ভোগ করিতেছেন । ্ 

হে রাঁজসন্তম ! আপনার তনয়গণ গন্ধব্বরাঁজের হস্তে 
পতিত হইয়া ভয়ঙ্কর বিপদে নিপতিত হইয়াছিলেন ; তু 
কাঁলে মহাঁবল পার্থই তাহাদের উদ্ধার সাধন করিয়া- 
ছিলেন৷ পাণডবগণ যখন দূযুতে পরাজিত হইয়া অরণ্যে গমন 
করিতেছিলেন, তখন আপনি বালকের ন্যায় বারম্বার আনন্দ 
প্রকাশ করিয়াছিলেন। হে রাজন! অর্জন শরসমুহ বর্ষণ 
করিলে, মনুষ্যের কথা দুরে খাঁকুক, সমুদ্র পর্য্যন্ত শুষ্ক হইয়! 
যাঁয়। তিনি সকল ধনুর্দরের শ্রেষ্ঠ তদীয় গাণ্ডীব সকল 
অস্ত্রের প্রধান; কৃষ্ণ সকল ভূতের শ্রেষ্ঠ, নুদর্শন সকল 
চক্রের প্রধান, বানরকেতু সকল কেতুর উৎকৃষ্ট | হে 
রাজন! এই সমস্ত সেই শ্বেতাশ্বমংঘযৌজিত রথে একত্রিত 
হইলে, সমুদ্যত কালচক্রের ন্যায় আপনার সমস্ত ক্ষয় 
করিবে । হে ভরতর্বভ ! তীমার্জন যাহার যোদ্ধা,তিনি অদ্যই 
এই নিখিল যেদিনীমণ্ডল অধিকার করিতে পারেন । দুধ্যো- 

ধনপ্রমুখ কৌরবগণ ভীমার্জরুন কর্তৃক আপনার সেনাগণকে 
নিহত দেখিয়াই ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে। হেবিভো! আপনার 
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পুত্রগণ ও তাহাদিগের অনুগামী ভূপতিগণ ভীমার্জ্বনভয়ে 
ভীত হুইয়া, কদাচ জয় লাভ করিতে সমর্থ হইবে ন! 

হে রাজন্! মৎস্য,পাঞ্চাল, কেকয়, শালেয় ও শূরসেনগণ 
ধীমান্ পার্থের পরাক্তম অবগত হইয়া তাহাকে আশ্রয় করি- 
য়াছেন। তাহার! এক্ষণে আর আপনর উপাসনা করিতে- 
ছেন না; প্রত্যত আপনাকে অবজ্ঞাই করিতেছেন এবং 
তাহার প্রতি অনুরাগী হইয়া, আপনার পুত্রগণের বিরোধী 
হইতেছেন। যাহা! হউক, এক্ষণে আর আপনার শোক কর! 
উচিত নহে। আমি এবং বিছুর দ্যুতক্রীড়! সময়ে কহিয়া- 
ছিলাম যে, পাপিষ্ঠ ছুর্য্যোধন অবধ্য ধান্িকবর পাঁওবগণের 
প্রতি অন্যায়াচরণ ছারা তাহাদিগকে ক্লেশ প্রদান করি- 
তেছে। অতএব তাহাকে ও তাহার অনুগত ব্যক্তিদিগকে 
সর্ধবোপায়ে শাসন কর! কর্তব্য ৷ কিন্তু তাহা না করিয়!,এক্ষণে 
অসমর্থ ব্যক্তির ন্যায় পাঁগুবগণের নিমিত্ত বিলাপ কর! 
নিরর্থক । 

ভি ১০ আআ, (জিরার রা 

পঞ্চশঞ্চাশভম অধ্যায়! 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে মহারাঁজ! ভীত হইবেন ন! 
এবং আমাদের নিমিত্ত শোক করিবেন না। হে প্রভো! 

আমর! সমরে শক্রগণকে অবশ্যই পরাজয় করিব । যখন পর- 

রাষ্ট্রবিমদ্দাঁ মহাবল সৈন্যগণে পরিৰৃত হইয়া মধুসুদন, কেকয়, 
ধুউকেতু, ধৃ্ছ্যুন্ন প্রভৃতি রাজগণ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ 
প্রত্রজিত পাগুবগণের নিকট উপস্থিত হুইয়া, কুরুগণের 
সহিত আপনার কুৎসা ও অজিনধারী যুধিষ্টিরের উপাসন। 
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এবং আপনাকে সবংশে উচ্ছিন্ন করিবার অভিলাঁষে 

রাজ্যাপহরণ করা কর্তব্য বিবে্চনায় তাহাকে অনুরোধ 

করিতেছিলেন, তখন আমি জ্ঞাতিক্ষয়ভয়ে ভীত হইয়1,ভীন্ম, 
দ্রোণ ও কৃণাচার্য্যকে কহিলাম যে, যখন বাসুদেব আমাদের 
উচ্ছেদে সমুৎ্স্ুক হইয়াছেন; তখন বোধ হয়, পাঁগবগণ 
অবশ্যই যুদ্ধে অবস্থিতি করিবেন, এবং বিছুর ও ধর্্মজ্ঞ কুরু- 
সভ্ভম ধৃতরাষ্ট্র ব্যতিরেকে আর সকলকেই তীাহাদিগের হস্তে 
কালকবলে পতিত হইতে হইবেক। হেতাত! জনার্দন 

আমাদিগের সর্বেবোচ্ছেদ করিয়া,যুধিষ্ঠিরকে রাঁজ্যভার প্রদান 
করিবেন, অতএব এক্ষণে প্রণিপাত, পলায়ন এবং শক্রহস্তে . 

প্রাণপরিত্যাগ ইহার কোঁন্ পক্ষ অবলম্বন করা কর্তব্য 
বিবেচনা করুন । যুদ্ধ করিলে ই আমাদিগকে নিয়ত পরাজিত 
হইতে হইবে । কারণ, সযুদয় ভূপতিগণ যুধিষ্ঠিরের বশবস্ভা, 
কিন্ত আমার প্রতি সমস্ত রাষ্ট্রের লোকই বিরক্ত এবং সকল 
মিত্রই কৃপিত হইয়াছেন।ভূপতিগণও আত্মীয় সকলে আমারে 
ধিকার করিতেছে । প্রণিপাত দ্বারা দোষোত্পত্তি হয় না; 

চিরকালের নিমিত্ত শান্তিও হইতে পারে। কিন্তু আমি 
কেবল আপনার নিমিন্তই শোকাক্রান্ত হইয়াছি, আপনি 
আমার নিমিভ অনন্ত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। আপনার 
পুত্রগণ শক্রদিগকে অবরোধ করিয়াছিল । এক্ষণে সেই সমস্ত 
মহারথ পাগবগণ অমাত্যগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের কুলো- 
চ্ছেদ পূর্বক বৈরনির্ধাতন করিবে । হে নরোত্তম! ইহ! 
আপনি আমার প্রিয়ানুষ্ঠানের নিমিত্ত পূর্বেই অবগত হইয়া- 
ছেন। হে ভারত! তদনন্ভর দ্রোণ, ভীক্ষ, কূপ এবং অশ্ব- 
থামা আমাকে এইরূপ চিন্তাশীল দেখিয়া কহিলেন * হে 
রাঁজন্! বিপক্ষগণের অনিষ্টাচরণ করিয়াছি বলিয়া কদাচ 
ভীত হইবেন না। আমরা সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলে 
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তাছারা কোন রূপেই পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে ন। 
আমরা প্রত্যেকে সমস্ত বিপক্ষ ভূপতিকে পরাজয় করিতে 
পারি, অতএব আঙ্ুন নিশিত শরপ্রহারে তাহাদিগের দর্প 
চূর্ণ করি। » পুর্বে পিতামহ ভীম্ম পিতাঁর নিধনে সাতিশয় 
কুপিত হইয়া, একরথে একাকী সমস্ত ভূপালকে পরাজিত 
ও বহুসংখ্যক ব্যক্তিকে নিহত করিলে, অবশিষ্টেরা ভীত 
হইয়া, এই দেবব্রতের শরণাঁগত হইয়াছিলেন। সেই মহা- 
তেজা৷ ভীক্ষ যুদ্ধ করিবার নিমিন্ত আমাদের সহিত মিলিত 

হইয়াছেন অতএব আপনি শক্রজয়ের নিমিত্ত ভয় পত্রি- 
ত্যাগ করুন। এই মহাবল পরাক্রমশালী বীরগণ সেই সময় 
হইতে কৃতনিশ্চয় হইয়া রহিয়াছেন। 

এই নিখিল মেদিনীমগুল পুর্বে শক্রগণের হস্তগত ছিল, 
কিন্তু এক্ষণে সেই সমস্ত শক্রগণ সমরে আমাদিগকে পরা- 
জিত করিতে সমর্থ হইবে ন!; কাঁরণ, পাগুবগণ বলবীর্ষ্যহীন 
ও সহীয়বিহীন হইয়াছে, এবং পৃথিবীও আমার হস্তগত 
আছে। হে তাত ! আমার আনীত ভূপতিগণ আমার নিমিন্ত 
সমুদ্র এবং অগ্নিতে প্রবেশ করিতে পারেন? আমার মুখ 

ছুঃখে তাহারা মুখ দুখ অনুভব করিয়া! থাকেম। ইহার! 
আপনাকে দুঃখিত, ভীত ও উন্মত্তের ন্যায় বহুবিধ বিলাপ 
করিতে দেখিয়া উপহাস করিতেছেন। ইহারা এক এক 
জন সমরেও পাগুবগণের তুল্য । সকলেই আপনি আপনারে 
অবগত আছেন । অতএব হে রাজন! আপনি উপস্থিত ভয় 
পরিত্যাগ করুন । 

হে মহারাজ! স্বয়ং বাসবও আঁমাঁর সমগ্র সেনণগণকে 
পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। হে বিভো ! যুধিষ্ঠির আমার 
সৈন্য ও প্রভাব দর্শনে ভীত হইয়া, নগর পরিত্যাগ পূর্ববক 
পাঁচখানি মাত্র গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছেন। আপনি আমার 
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প্রভাব সম্যক্ প্রকারে অবগত নহে, এই জন্যই কুস্তিপুত্র 
ভীমকে বলবান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। কিন্তু উহ! 
আপনার ভ্রান্তি। গদাযুদ্ধে পৃথিবীতে আমার সদৃশ আর 
দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই ও হয় নাই এবং হইবেক ন।! আমি একা গ্র 
চিত্তে অতি ছুঃখের সহিত গুরুকুলে বাস করত অপার 
বিদ্যা লাভ করিয়াছি; অতএব আপনি এক্ষণে ভীম ব! 
অন্যান্য ব্যক্তি হইতে ভীত হইবেন না । যখন আমি অছি- 
তীয় যোদ্ধা সন্কর্ণণ সমীপে বিদ্য। শিক্ষা করিতাম, তখন 
তাহার এই নিশ্চয় ছিল যে, গদাযুদ্ধে ছুর্য্যোধনের সমান 
আর কেহ নাই। ভীমসেন যুদ্ধে কদাচ আমার গদাপ্রহার ' 
সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না| হেনৃপ! আমি রোষপরবশ 
হইয়া ভীমকে একমাত্র গদাঘাত করিলেই, তঙুক্ষণাঁৎ, 
তাঁহাকে শমনপদনে গমন করিতে হইবে। হে রাজন্! 
আমি একবার গদাহস্ত ভীমসেনকে অবলোকন করিতে 
নিতান্ত ইচ্ছুক হইয়াছি। তাহা হইলেই আমার চিরমনো- 
রথ পুর্ণ হইবে। আমি ভীমটৈনকে গদাঘাত করিলে, সে 
তৎক্ষণাৎ গতান্ হইয়া! ভূতলে নিপতিত হইবে। অন্যের 
কথা দুরে থাকুক»আমার একমাত্র গদ।ঘাতে হিমালয় পর্ববতও 
শতসহন্স ধারায় বিদীর্ণ হইয়া যায়। গদাধুদ্ধে আমার 
সমান দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই; ইহ1 বকোদর, বাসুদেব ও অর্জুন 
সম্যক্ প্রক্কারে মবগত আহেন । অতএব শাপনি রকো'দরভয় 
পরিত্যাগ করুন। আমি অবশ্যই তাহাকে পরাভভত করিব। 
ভীমমেন নিহত হইলে, গ্যন্যাঁন্য উহকুন্ট বা অপরুষ্ট রথী 
সকল অর্জুনকে দূরে নিক্ষিপ্ত করিবে। 

হে তাত! ভীক্ম, দ্রোণ, কপ, অশ্বথামা, কর্ণ, ভূরিশবা, 
প্রাগ্জ্যোতিযাধিপতি শল্য ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ ইহ্ঠার! 
প্রত্যেকে পাগুবগণকে সংহার করিতে পারেন) ইহারা 

(২৭) 



২০৮ মহাভারত 
সমবেত হইলে যে ক্ষণকাল মধ্যে তাহাদিগকে শমন- 
ভবনে প্রেরণ করিবেন, তাহাতে আর সংশয় কি? সমগ্র 
পার্থিব সেনাগণ যে কিনিমিন্ত একাকী ধনগ্রুয়কে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হইবে না,ইহার কোন কারণ দেখ যাঁয় ন। 

পার্থ ভীক্ষ, দ্রোণ, অশ্বামা ও কৃপাচার্য্যের শরসমুহ 
দ্বারা শমনভবনে গমন করিবে। ব্রহ্ষর্ষি সদৃশ পিতামহ 
ভীম্ম গঙ্গার গর্তে শান্তনুর ওরসে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। 
দেবতারাও ইহার পরাক্রম সহ্য করিতে পারেন ন! ! ইহার 
হহাঁরকর্তী কেহ নাই । ইহার পিতা প্রসন্ন হইয়া ইহাকে 

বর প্রদান করিয়াছেন যে, ইচ্ছ! না করিলে ইহীর স্বৃত্যু 
হইবে না। 

মহাত্মা! দ্রোণাচার্ধ্যও মহর্ষি ভরদ্বাজের ওরসে দ্রোণী 
মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন ; পরমাস্ত্রবেত্া অশ্বামা ইহার 
পুত্র ; এবং আঁচা্যশ্রেষ্ঠ কপ মহবে গৌতম হইতে শর- 
স্তন্বে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ধাহার পিতা, মাত এবহ 
মাডুল অযোনিজ, সেই মহাধল পরাক্রমশালী অশ্বর্থাম 
আমার সাহাষ্যার্থ অবস্থিতি করিতেছেন। এই সমস্ত দেব- 

তুল্য মহাঁরথগণ সমরে সুররাজকেও গরাঁভব করিতে 
পারেন। অঙ্জুন ইহীদিগের প্রতি দৃষ্টিপ।ত করিতেও 
সমর্থ নহে | হে নরশার্দুল! তাহারা একত্রিত হইয়া 
ধনগ্জয়কে সংহার করিবেন । 

আমার মতে একাকী কর্ণ ভীত্ষ, ড্রোণ ও কৃপাচার্য্যের 
সমান । ইনি খন পরশুরামের নিকট অস্ত্রশিক্ষা লাভ 
করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমনের নিথিন্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 
তখন তিনি তুমি আমার সমান হুইয়াঁছ বলিয়া অনুজ্ঞা করিয়া- 
ছিলেন।পরন্তপ ম্ুররাঁজ শচীর নিমিভ্ অমোঘশক্তির বিনিময়ে 
ইহার নিকট মহজাত রুচির কুগুলঘয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। 



উদ্যোগ পর্ব! চা 
এই মহাবীর সেই মহাভয়ঙ্কর অমোঘ শক্তি দ্বার৷ অর্জুনকে 
আক্রমণ করিলে, সে তদ্বারা আহত হইয়া! কি প্রকারে 

জীবিত থাকিবে £ 
হে রাজন! বিজয় আমার করতলগত ও শক্রগণের 

পরীভব অভিব্যক্ত হইয়া আছে। যেহেতু এই মহাবীর 
ভীক্ম এক দিনে অধুতসংখ্যক বীরবরকে সংহার করিতে 
পারেন। মহাধনুর্ধর দ্রোণ, অশ্ব্থাম। এবং কৃপাচার্ধ্য ইহার 
সমান ও সংসগুক ক্ষত্রিয়গণও সামান্য বীর নহে। অস্মু- 
পক্ষীয় পার্ধিবগণের মনে এরূপ সংশয় উপস্থিত হয় না যে, 
«“ হয় কপিকেতন অজ্ভন আমাদিগকে, না হয় আমর 
তাহাকে বধ করিব |” ফলতঃ১ভাহারা কৃতনিশ্চয় হইয়াছেন। 
অতএব আপনি পাগুবগণের ভয়ে কিনিমিভ ব্যথিত হই- 
তেছেন £ হে ভারত! ভীমসেন নিহত হইলে, আর কোঁন্ 
ব্যক্তি যুদ্ধ করিবে? হে পরন্তপ! যদি আপনি শত্রপক্ষীয় 
আর কাহাকেও অবগত থাকেন, বলুন । 

পাগডবের! পঞ্চ ভ্রাতা, ধুষটন্যুন্ন ও সাত্যকি শত্রপক্ষীয়ের 
প্রধান বল; কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা আমাদিগের ভীম্, 
দ্রোণ, কৃপ, অশ্বথামা, বৈকর্তন, কর্ণ, সোমদত্, বাহিলক, 
প্রাগৃজ্যোতিষাধিপ শল্য, অবস্তীর অধিপতি জয়দ্রেথ, ছুঃশা- 
সন, ছুঃসহ, চিত্রসেন, শ্রতায়ু, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল, 
ভূরিশ্রবা এবং আপনার আত্মজ বিকণ ইহার! শ্রেষ্ঠ। ইহা! 
ভিন্ন আমি একাদশ অক্ষৌহিণী সেন! সংগ্রহ করিয়াছি। 
কিন্ত বিপক্ষদিগের সপ্ত অক্ষৌহিণী ভিন্ন নহে। অতএব 
কি নিমিত্ত আমাদিগের পরাজয় হইৰে ? বৃহস্পতি কহিয়া- 
ছেন, আপন অপেক্ষা তিনগুণ হীনবল ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ 
করিবে। হে রাজন্! আমার দৈন্যও শকত্রসৈন্য অপেক্ষা বলে 
তিনগুণ অধিক। এবং তাহাদিগের মধ্যে অনেক ব্যক্তিই, 



২১ মহাভারত | 
গুণহীন? এক্ষণে আপনি আমাঁদিগের বলোপচয় ও পাঁগুব- 
গণের বলহীনতা অবগত হইলেন । অতএব আর কি 
নিমিভ যোহাঁবিষ্ট হইতেছেন? কুর্ষ্যোধন পিতাঁকে এই- 
রূপ কহিয়া, পুনরায় পাগবগণের বৃত্তান্ত অবগত হইবার 
নিমিভ সঞ্জয়কে কহিতে লাগিলেন। 

ষট পঞ্চাশভ্বম অধ্যায়! 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে সঞ্জয়! কুন্তীনন্দন যুধিঠির কি 
সাত অক্ষৌহিণী মাত্র সংগ্রহ করিয়, রাজগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতে ইচ্ছ,ক হইয়াছেন? 

সপ্তায় কহিলেন, হে রাজন্ ! রাঁজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধের নিমিত্ত 
অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছেন; ভীম, অর্জুন, নকুল 
এবং সহদেবও ভীত হন নাই। বীভশুস্ুু মন্ত্রবলপরীক্ষার্থ 

রথযোজন করিয়৷ দশ দিকৃ সমুদ্ভাসিত করিয়াছেন । আমি 
সেই সন্নদ্ধবশরীর ধনঞ্জয়কে বিছ্যৎুসমুদ্তাসিত মেঘাবলীর 
ন্যার় অবলোকন করিলাম । তিনি সবিশেষ পর্যালোচন। 

করিয়া আমাকে কহিলেন, «হে সঞ্জয়! আমরা যে জর 
লীভ করিব তাহার পুর্বলক্ষণ দেখ । আমিও উহার কথিতা- 
নুরূপ সমস্তই অবলোকন করিলাম । 

দুধ্যোধন কহিলেন, হে সপ্ীয়! তুমি অপরাজিত 
পাগুবগণের অভিনন্দন করত প্রশংসাই করিয়া থক, 

কিন্তু অর্জুনের রথে কয়টা অশ্ব এবং কয়টী ধবজ সন্নিবিষ্ট 
ঘছে, ইহা আমাকে বল। 

সপ্তীয় কহিলেন, হে রাঁজন্! বিশ্বকন্ী, পুরন্দর ও 



উদ্োগ পর্ব! ১১১ 

প্রজাপতি বহুবিধ রূপ কল্পন! করিয়া, অর্জুনের মহাঁমূল্য ধবজ 
চিত্রিত করিয়াছেন এবং পবনাত্বজ হনুমান ভীমসেনের অনু- 
রোধে উহাতে আত্মপ্রতিকৃতি আরোপিত করিবেন।সেই ধ্বজ 
তির্য্যক্ ও উদ্ধ দিকে এক যোজন আবৃত করিয়। থাকে । বিশ্ব- 
কন্মা। তাহাতে এরূপ মায়! প্রকাশ করিয়াছেন যে, বৃক্ষ ছারা 

আচ্ছন্ন হইলেও উহা! তাহাতে সংলগ্ন হয় না । যেরূপ 
আকাশে বিচিত্রবর্ণ শক্রধন্ুর প্রকাশ মনোহর দেখায়; ' 
কিন্তু তাহার কি বর্ণ কিছুই জানি না; এই ধ্বুুজও সেইরূপ 
বিবিধ বর্ণ লক্ষিত হইয়া থাকে! যেমন ধুম আকাশে অবরুদ্ধ 
হইয়া, তেজ দ্বার পরম শে(ভমাঁন হয়, বিশ্বকর্ম্মার রে 
ধ্বজও সেইরূপ। ইহা! ভার ও অবরোধ বিহীন। 
নরেন্দ্র! সেই বিচিত্র রথে যে সকল বাঁয়ুবেগগামী শ্বে বণ 
দিব্য তুরঙ্গম সংযোজিত হইয়াছে, কি পৃথিবী, কি অন্ত- 
রীক্ষ, কি স্বর্গ কোন স্থানেই সেই রথ ব। অশ্বের গতি 
রোধ হয় না। রাজা যুধিঠিরের রথে তদীয় বীর্ষ্যানুরূপ যে 
সকল তুরঙ্গম সংযোজিত হইয়াছে, তাঁহাদদর যতই বিনক্উ 
হউক না কেন, সতত শতসংখ্যা পুর্ণ থাকিবে । ভীমসেনের 
রথে যে সমস্ত ভল্ল.ক সদৃশ বায়ুবেগগামী অশ্ব সকল নিযুক্ত 
রহিয়াছে, তাহারা সপ্তাধির ন্যায় তেজস্বী ও পরম শোভমান; 
তাহাদের পৃষ্ঠভাঁগ তিভ্ভিরি পক্ষীর ন্যায় বিচিত্রবর্ণ ও অন্যান্য 
অবয়ব কৃষ্ণবর্ণ। ধনপ্ীয় প্রীত মনে তাহারে এ সকল অশ্ব 
প্রদান করিয়াছেন। ভ্রাভূগণের অশ্ব অপেক্ষা উদ্চ হরুষ্ট ও 
অস্রানম্বভাঁব অশ্ব সকল সহদেবকে এব মহেন্দ্রদন্ত তুরঙ্গ ম- 

গণ নকুলকে বহন করিয়! থাকে। বায়ুর সদৃশ বেগগামী, বয়ন 
এবং বিক্রমে সমান পরম রূপবান দেবদন্ত অশ্বগণ দ্রৌপ- 
দেয় এবং সৌভদ্র প্রভৃতি কুমারগণকে বহন করিয়া থাকে 
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সপ্তপঞ্চাশতম অধ্যায় 

ধূতরাস্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! পাওবগণের শ্রীতিসম্পা- 
দনার্ধে অন্ম্পক্ষীয় সৈন্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত 
কোন্ কোন্ বীর আগমন করিয়াছে,অবলোকন করিলে ? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্ ! আমি তথায় দেখিলাম, বৃষ 

ও অন্ধক বংশের অগ্রগণ্য বাসুদেব ও চেকিতান আগমন 

করিয়াছেন। পুরুষমানী মহাঁরথ সাত্যকি ও যুযুধান উভয়ে 
পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাগুবগণের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন। পাঞ্চালরাজ দ্রপদ সত্যজিৎ, ধুষউছ্যুন্ন ও 
শিখণ্ীপ্রযুখ পুত্রগণে পরিবৃত হইয়া, অক্ষৌহিণী সমভিব্যা- 
হারে সৈন্যগণের শরীর আচ্ছাদিত করত পাগডবগণের মান- 
বর্দনার্ধ উপস্থিত হইয়াছেন। মহারাজ বিরাট শঙ্ঘা ও. 
উত্তরনামক পুত্রদ্বয়, এবং সূর্ধ্যদত্ত ও মদিরাশ্ব প্রভৃতি বীর- 
গণের সহিত অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহারে পাগুবগণকে 
আশ্রয় করিয়াছেন। পৃথক্ পৃথক পৈন্য সমভিব্যাহাঁরে মগধ- 
রাজ জরাসন্ধতনয় ও চদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাওবগণের সহিত 
মিলিত হইয়াছেন । লোহিতধ্বজ কেকয়গণ পঞ্চ ভ্রাতায় 
মিলেত হইয়! অক্ষৌহিণী সমভিব্যাহাঁরে পাগুবগণের আশ্রয় 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

যিনি মানুষ, গান্ধর্বব এবং আন্তুর ব্যুহবেত্তা,সেই মহা- 
রথ ধুষ্টছ্যন্ন সেনাগণের পুরোভাগে অবস্থিতি করিবেন। 
শান্তনুতনয় ভীম্ম যে শিখণ্ডির অংশে কল্পিত হইয়াছেন, 
বিরাটরাজ মৎস্তদেশীয় যোদ্ধবর্গের সহিত সেই শিখপ্ডির 
সাহাষ্য করিবেন | মহাবল মদ্রাধিপতি পাওবজ্যেষ্ঠ যুধি- 
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ঠিরের অংশে পরিকল্পিত হইয়াছেন।: কেহ কেহ এই ছুইটা 
বিষয়কে অসদৃশ বলিয়। উল্লেখ করিয়! থাকেন। শতভ্রাতার 
সহিত ছুর্য্যোধন এবং প্রাচ্য ও দাক্ষিণাঁত্য মহাঁবীরগণ ভীমের 
ংশে কল্পিত হইয়াঁছেন। কর্ণ, অশ্বথাম।, বিকর্ণ, সিন্ধুপতি 

জয়দ্রথ প্রভৃতি মহাবীরগণ ধনঞ্জয়ের অংশে কল্পিত হইয়া 
ছেন। ধনুর্ধর পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়গণ কৈকেয়গণের সহিত সম- 
বেত হইয়া, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন । মালব ও শালুকগণ এবং 
যাহারা সংসপ্তক বলিয়। প্রপিদ্ধ, ত্রিগর্তদেশীয় বীরদ্বয় তাহা- 
দিগের অংশে কল্পিত হইয়াছেন। ছূর্ষ্যোধন ও দুঃশাসনের 
পুত্রগণ এবং মহারাজ বৃহদ্বল স্থুভদ্রাতনয়ের অংশে পতিত 

হইয়াছেন | স্ুবর্ণধ্বজ মহাধনুর্ধর দড্রৌপদেয় ও ধৃষ্টছ্যুন্ 
প্রভৃতি বীরগণ দ্রোণাচার্ধ্যকে আক্রমণ করিবেন । চেকিতান 
সোমদন্তের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। ভোজপতি 
যুযুধান কৃতবন্দ্জার সহিত যুদ্ধ করিবেন। মাদ্রীনন্দন মহাঁশুর 
পুরন্দর সদৃশ সংগ্রামনিপুণ সহদেৰ আপনার শ্যালক সুব- 
লাত্বজ শকুনির সহিত সংগ্রা করিতে অভিলাধী হইয়াছেন। 
কৈতব্য উলক ও সারম্বতগণ নকুলের সহিত যুদ্ধার্থ পরি- 
কল্পিত হইয়াছেন । হে রাঁজন্! ইহ ভিন্ন যে সকল পার্থিবগণ 
যুদ্ধে গমন করিবেন, পাণুপুত্রগধ তাহাদিগের নাম নির্দেশ 
পূর্বক স্ব স্ব অংশে কল্পনা! করিবেন। ইহাদিগের সৈন্যগণ 
এইরূপ বিভাগক্রমে বিভক্ত হইয়াছে ; এক্ষণে পুত্রগণের 
সহিত আপনার যাহ] কর্তব্য হয়, তাহা শীঘ্র সম্পাদন করুন। 

ধৃতরাষ্ত্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার দ্যু তাসক্ত ছুূর্ববদ্ধি 
পুত্রগণ সমরভূমিতে মহাবল ভীমসেনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত 
হইলে, কদাচ জীবিত থাকিবে না । সমুদয় রাজগণ কালধর্ম্ম 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া, পাঁবকগ্রবিষ্ট পতঙ্গসমুছের ন্যায় 
গাণ্ডীবহতশনে দগ্ধ হইবে। মদীয় সৈন্যগণ কৃতবৈর মহাত্মা! 
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পাঁগবগণের যুদ্ধে ভগ্ন হইয়!, পলায়ন করিলে, কে তাহাদের 
অনুগামী হইবে ? পাগুবগণ সকলে অতিরথ, শৌর্ধ্যশালী, 
কীর্ভিমান্, প্রতাপবান্, সুর্য ও অনলের ন্যায় তেজস্বী এবং 
সমরবিজয়ী । যুধিঠ্ির যাঁহাদিগের নেতা, মধুসূদন রক্ষা কর্তা, 
এবং সব্যসাচী, বুকোদর, নকুল, মহদেব, ধৃষ্টদ্যুন্ন ও তাহার 
ভ্রাতৃগণ, সান্যাকি, দ্রুপদ, ছুর্জর, যুধামন্ত্যু, শিখণ্ডী, ক্ষত্র- 
দেব, বিরাটতনয় উত্তর, বজ্র, কাঁশী, চেদি, মৎস্য, স্গ্ীয়, 
পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ যাহাদিগের যোদ্ধা, অুররাজ ইন্দ্রও 
যাঁহাদিগের অধিকৃত পৃথিবী হরণ করিতে সমর্থ হন না» যে 
রণধীর ব্যক্তির পর্বত পর্য্যন্ত ভেদ করিতে পারেন, হে 
সঞ্জয়! আমার ছুর্বব,দ্ধি তনয়গণ সেই সমস্ত সর্ববগুণসম্পন্ন 
অমানুষপ্রতাপশালী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে সমুৎ- 
স্ুক হুইয়াছে। 

ছুর্য্যোধন কহিলেন, হে তাঁত! আমর! এবং পাঁগবের! 
উভয়েই একজাতীয় ও নরলোকনিবাসী ; অতএব আপনি 
কি নিমিত্ত কেবল পাঁগুবগণের জয়াশা করিতেছেন ? পাও 
বের কথা দূরে থাকুক, দেবরাজ সমস্ত দেবগণের সহিত 
মিলিত হইয়াও ভীশ্ম, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, জয়দ্রথ, সোমদত্ত 
ও অশ্বথামা! এই সমস্ত মহাধনুদ্দর মহাঁতেজা বারগণকে জয় 
করিতে সমর্থ হন লা। শৌধ্যশালী আধ্য পৃথিবীপালগণ 
আমার নিমিভ অস্ত্র ধারণ করিলে, আমরা অবশ্যই তাহাঁদি- 
গকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। পাগুবেরা আমার সৈন্য- 
গ্ণকে প্রতিবীক্ষণ করিতে সমর্থ হইবে না, প্রত্যুত আমি 
পরাক্রম প্রভাবে তাহাঁদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ 
হইব। আমার প্রিয়ানুষ্ঠানসমুদ্যত নরপতিগণই তাহাদি- 
গকে অবরুদ্ধ করিবে। মদীয় সুবিশাল রখদণ্ড ও সায়ক- 
সমূহে পাণ্ডৰ ও পাঞ্চালগণ অভিভূত হইবে, সন্দেহ নাই। 



উদ্যোগপর্ব। ২১৫ 

ৃতরাস্র কহিলেন, হে সঞ্জয় ! আমার এই পুত্র উন্মত্ের 
ন্যায় প্রলাপবাক্য প্রয়োগ করিতেছে ; কিস্তু যুদ্ধে যুধিঠ্ঠিরের 
পরাভবসাধনে সমর্থ হইবে না। ভীঘ্ম পাগুব ও তদীয় পুত্র- 
গণের বলবন্তা অবগত আছেন ; এই জন্য যুদ্ধে তাঁহার অভি- 
রুচি নাই। যাহা হউক, তুমি পুনরায় পাঁগুবদিগের কার্ধ্য 
সকল কীর্তন কর। কোন্ ব্যক্তি'সেই মহাধনুর্ধর পাগুব- 
দিগকে ঘ্বৃতাছুত হুতাশনের ন্যায় উদ্দীপিত করিতেছেন ? 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! ধুষ্টছ্যুন্ন প্রতিনিয়ত পাগুব- 
দিগকে এই বলিয়া উৎসাহিত করিতেছেন, হে বীরগণ! 
ভয় পরিহার পুর্ববক যুদ্ধে প্রবৃ্ত হউন। যাহার! ছুর্্যোধনের . 
অনুরোধে শস্ত্রসঙ্কুল তুমুল সংগ্রাযে সমাগত হইবে, তিথি 
যেমন জল হইতে মগ্স্যজাত গ্রহণ করে, সেইরূপ আমি 
একাকী তাহাদিগকে আক্রমণ করিব। অধিক কি, আমি 
বেলাবরুদ্ধ মহালাগরের ন্যায় ভীম্ম, দ্রোণ, কূপ, কর্ণ, অশ্ব- 
'খাঁমা, শল্য ও ছুর্ব্যোধনকে নিরুদ্ধ করিব। ধর্্মরাজ যুধিঠির 
তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়! কহিলেন, হে বীর! সপাঞ্চাল 
পাগুবগণ তোমারই ধৈর্ধ্য ও বীর্ষের প্রাতি নির্ভর করিয়া 
আছেন। তুমি ক্ষত্রধর্ম্মের সাতিশয় পক্ষপাতী এবং একাকী 
সমরসমাগত কৌরবগণের সংহারসাধনে সমর্থ, ইহা আমার 
বিলক্ষণ প্রতীতি আছে ।তোমার বাক্যও আমাদের শ্রেয়স্কর; 
অতএব তুমি আমাদিগকে সংগ্রাম হইতে উদ্ধার কর। 
নীতিজ্ঞের] কহিয়া থাকেন, ধাঁহারা সমরপরাগ্ খ, 
শরণাগত ও পলায়নপর ব্যক্তিদিগকে সাহম প্রদান করিয়া, 
পুরুষকার সহকারে তাহাদের সম্মুখীন হন, সহত্র গুণ মূল্য 
দ্বার! তাহাদিগকে ক্রয় করিবে। তোমার শৌর্্য, বীর্ষ্য এবং 
পরাক্রমও সেইরূপ। অতএব তুমিই সমরে ভয়়াভিস্ৃত 
ব্যক্তিগণের পরিত্রাণ করিবে। ৃ্ 

(২৮) 



২১৬ মহাভারত! 

ধর্মশীল যুধিত্ির এইরূপ কহিতেছেন এবং আমারও 

অন্তঃকরণ ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইতেছে, এমন সময়ে 
ধৃষউদ্যুন্ন আমারে কহিলেন, হে সৃত! তুমি গমন পুর্ববক 
জনপদবাঁপী যোদ্ধা বাঁহিলক, কৌরব ও প্রাতিপেয়গণ, কূপ, 

দ্রোণ, অশ্বত্থামা, কর্ণ, জয়দ্রথ, দুঃশাসন, বিকর্ণ, ভীম্ম এবং 
রাঁজ। ছুর্ষ্যোধনকে বল, তাহারা অবিলম্বে আগমন করুন । 

মহারাজ! দেবরক্ষিত ধনগ্জয় যেন আপনাদিগকে সংহার 
না করেন, এইজন্য কোন সাধু ব্যক্তি রাজ! যুধিষির সমীপে 
গমন করুন। আপনার! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজ্য প্রদান 
করিবার নিমিত অবিলম্বে ভীহার নিকট প্রার্থনা করুন। 
সত্যপরাক্রম ধনপ্তীয় পৃথিবীতে অদ্বিতীয় যোদ্ধা; তিনি 
এরূপ পরাক্রমশালী যে, দেবগণ তদীয় দিব্যরথ বরণ করিয়া- 
ছিলেন। কোন ব্যক্তিই তাহাকে পরাজয় করিতে পারিবে 
না, অতএব আপনারা সমরবাসনা পরিহার করুন । 

অফ্টপঞ্চাশভম অধায়। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমার মন্দমতি পুত্রগণ 
কৌমারব্রন্মচারী ক্ষান্রতেজঃসম্পন্ন পাগবশ্রেষ্ঠ যুধিষ্িরের 
সহিত সমর বাসনা! করিতেছে, আমি বিলাপ করিলেও 
নির্ত্ত হইতেছে না। হে ছুর্য্যোধন ! যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত 
হও; কোনপ্রকার যুদ্ধবই প্রশংসনীয় নহে। অর্ধ পৃথিবীতে 
তোযার প্রয়োজন কি? আপনার ও অমাত্যগণের জীবন- 
রক্ষার্থ পাগুবগণকে উপযুক্ত ভাগ প্রদান কর। মহাত্মা! 
পাওবগণের সহিত সন্ধি কর! সমস্ত কৌরবগণ ধর্ম্মসঙ্গত বলিয় 

বিবেচনা করিতেছেন । হে বগুস! স্বীয় সেনাগণের প্রতি 



উদ্যোগ পর্ব । ২১৭- 

দৃষ্টিপাত কর। ইহারা তোমার মৃত্যু স্বরূপ হইয়! উত্পক্ন 
হইয়াছে) তুমি মোহবশত তাহা জানিতে পারিতেছ না। 
বাহিলক, ভীন্ম, দ্রোণ, অশ্বশ্খামা, সঞ্জয় সোমদত, শল, 
কপাচাধ্য, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয় ও ভূরিঙব! প্রভৃতি যে 
সকল বীরগণ শক্রপীড়িত কৌরবগণের একমাত্র আশ্রয়, 
ইহাদিগের এবং আমার কাহারই যুদ্ধ কর! অভিপ্রেত নহে। 
অতএব তুমি তাহাদের মতের অনুগত হও । তুমি আপনার 
ইচ্ছানুসারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেছ ন|; কর্ণ, জুঃশাসন ও 
শকুনি তোমাকে তদ্দিষয়ে প্রবর্তিত করিতেছে । 

ছুর্যযোৌোধন কহিলেন, হে তাত! আমি দ্রোণ, অশ্বর্থামা, 
ভীদ্ৰ, কান্বোঁজ, কৃপ, বাহিলক, সত্যব্রত, পুরুমিত্র, ভূরিশ্রুব! 
অথবা আপনার অন্য কোন বীরের প্রতি নির্ভর করিতেছি 
না; আমি এবৎ কর্ণ এই উভয় বীর রণষজ্ঞ বিস্তার করিব। 
যুধিষির এই যজ্ঞের পণ্ড, রথ বেদী, খড়গ আরব, গদ] ক্রুক্, 
কবচ যজ্ঞভূমি, অশ্ব হোতা, শর সকল দর্ভ ও যশ দ্বৃত স্বরূপ: 
হইবে। উভয়ে পিতৃপতির উদ্দেশে প্রাণিগণকে নিপাঁতিত 
করত রণযজ্ঞ সমাধান করিব। এবং পরিশেষে রাজলক্ষমীর 
আলিঙননপাশে বদ্ধ হইয়া, প্রত্যাগমন করিব। হে তাত। 
আমি, কর্ণ ও ভ্রাতা ছুঃশাঁসন আমরা এই তিন জনে পাগুব- 
গণকে নিপাতিত করিব, সন্দেহ নাই। 

মহারাজ! হয় আমি পাঁগুবগণকে সংহার করিয়া, এই 
পৃথিবী ভোগ করিব, না হয়, পাঁগুবেরা আমাকে বিনষ্ত 
করিয়া, এই পৃথিবীতে একাধিপত্য স্থাপন করিবে। যদি 

জীবন, রাজ্য ও সমস্ত এশ্বরধ্য পরিত্যাগ করিতে হয়, তথাপি 
পাগুবগণের সহিত কদাচ মিলিত হইব না। সূচীর সুতীক্ষু 
অগ্রভাগ দ্বার! যে পরিমাণ ভূমি বিধ্য হইতে পারে, তাঁহাও 
প্রদান করিব না। ৃ 



২১৮ মকণাভারত। 

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে ভূপালগণ! আমি ছুর্য্যোধনকে 
পরিত্যাগ করিলাম । এক্ষণে কেবল ইহীর নিমিত্ত শোক 
করিতেছি না )যে সকল মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি শমনভবনগামী ছুর্ধো- 
ধনের অনুগামী হইবে, তাহাদিগের জন্যও আমার শোক 
উপস্থিত হইতেছে। ব্যাত্্র যেরূপ মগগণকে বিনষ্ট করে, 
সেইরূপ পাগবগণ প্রধান প্রধান যোদ্ধবর্গকে বিনষ্ট 
করিবে । আমার বোধ হইতেছে, যোদ্ধ প্রধান দীর্ঘবাহু 
যুযুধান ভারতী মেনা আক্রমণ করত বিমর্দিত করিবে। 
মাধব ধনঞ্রয়ের ক্গীণ বল পুনরায় পুর্ণ করিবেন। সাত্যকি 
বীজবপনের ন্যায় শরজাল বর্ষণ পূর্বক সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়- 
মান হইবেন। অত্যন্নত প্রাচীর সদৃশ বৃকোদর সেনাগণের 
পুরোভাগে অবস্থিত হইলে, সকলেই তাহার আশ্রয় গ্রহণ 
করিবে । 

যখন অবলোকন করিবে, ভীমসেন পর্বতোঁপম হস্তিগ- 
ণকে নিপাঁতিত করিয়াছে; তাহাদিগের দস্ত সকল বিশীর্ণ 
ও কুস্ত সকল বিদীর্ণ এবং শোণিতাক্ত হইয়াছে; তাহারা 
বিশীর্ণ পর্বতের ন্যায় রণভূমিতে শয়ান রহিয়াছে, তখন 
তীমমেনের আক্রমণভয়ে ভীত হইয়া! আমার বাক্য স্মতি- 
পথে উপস্থিত হইবে । যখন ভীম রূপ অনলে হস্ডী, রথ ও 
সৈন্যগণ দগ্ধ হইতেছে অবলোকন করিবে, তখনই "আমার 
বংক্য স্মরণ করিতে হইবে । পাঁগুবগণ হইতে অনিষ্টাপাত 
উপস্থিত হউক ইহা! আমার অভিপ্রেত নহে; কারণ তাহা 
হইলে তোমাদিগকে ভীমসেনের গদাঘাতে নিপতিত হইতে 
হইবে ।যখন কৌরবকুল নির্ঘ(ল হইয়া,তীমসেনহস্তে নিপতিত 
হইয়াছে অবলোকন করিবে; তখন আধার বাক্য স্মরণ 
করিতে হইবে। রাজ। ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত ভূপাল সমক্ষে এইরূপ 
কহিয়া, পুনরায় সম্ভয়কে জিজ্ঞাল! করিতে লাগিলেন। 



উদ্যোগ পর্ব? ২১৯ 

একোনষকটিতম অধ্যায় । 

ধৃতরাস্র কহিলেন, হে মহা প্রাজ্ঞ! মহাত্া বাসুদেব ও 
ধনগ্জয় যাহ! কহিয়াছেন, তাহা আমার নিকট কীর্তন কর ; 
উহু। শ্রবণ করিতে আমি সাতিশয় সযুণ্ন্ুক হইয়াছি। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আমি মহা তা বাসুদেব ও 

ধনগ্য়কে যেপ্রকার অবলোকন করিয়াছি ও সেই মহাবীর- 
দ্বয় যাহ। কহিয়াছেন, তাহ শ্রবণ করুন। হে রাজন! সেই 
নরদেবছয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত আমি কৃতাঞ্জলি 
হইয়া, পাদাঙ্কুলি নিরীক্ষণ করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলাম।যেস্থানে কৃষ্ঠার্জুন ও সত্যভাম। এবং দ্রৌপদী অব- 
স্থিতি করিতেছেন,তথায় অভিমন্ট্যু অথবা নকুল সহদেবও গমন 
করিতে পারেন না ।তথায় এ মহা তআ্মার! মাধ্বীন্ুরাপানে উম্মন্ত 
উত্তম চন্দনে চর্চিত ও উও্কৃষ্ট বস্ত্রধারণপুর্ববক বিবিধ দিব্যা- 
লঙ্কারে ভূষিত হুইয়। বন্ুরত্ববিচিত্রিত কাঞ্চনময় মহাসনে 
আসীন ছিলেন। দেখিলাম, মর্ছুনের ক্রোড়দেশে কেশবের, 
এবং দ্রৌপদী ও মত্যভামাঁর ক্রোড়ে মহাত্মা অর্জুনের পাদ 
দ্বয় সংস্থাপিত রহিয়াছে । অর্জন পাদ বার আমাকে জুব্র্ণ 
পীঠ প্রদান করিলেন। কিন্তু আমি হস্ত দ্বারা তাহা স্পর্শ 
করিয়া, 'ভূমিতলে উপবিষ্ট রহিলাম। পার্থ যখন পাদপীঠ 
হইতে পাদদ্বয় উত্তোলন করিলেন, তখন দেখিলাম, তাহ! 
উদ্ধরেখাবিশিষ্ট ও অতীব শুভলক্ষণাক্রাস্ত। হে রাজন্! 
শ্যামবর্ণ, বৃহদাকার, তরুণবয়স্ক শালস্কদ্ধ কৃষ্ঠার্্বুনকে 
একাননে উপবিষ্ট দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইলাম। তাহার! 
যে ইন্দ্র এবং বিষ্ণু সদৃশ, ছুর্্মতি দুর্্যোধন তীঘ্ব, দ্রোণ এবং 



২২৪ মকাভারত। 

কর্ণের আশ্রয়বলে তাহা! বুঝিতে পাঁরিতেছেন না। এরপ 
নরদেবছয় ধাহীর আজ্ঞান্ুবর্তী সেই ধর্ম্মরাজের যে মনো- 
রথ পুর্ণ হইবে, তাহা! আমার নিশ্চয় বোধ হইয়াছে। আমি 
অন্নপাঁন ও বস্ত্রাভরণ দ্বার সকৃত হইয়া ও মধুর সম্ভাষণাদি 
লাভ করওঙ অঞ্জলিবন্ধপূর্ববক আপনার সন্দেশবাঁক্য নিবে- 
দন করিলাম । তখন অর্জন ধনুগ্ুডণকিণাক্িত হস্ত দ্বার! 
কেশবের শুভলক্ষণযুক্ত চরণ আনযন করিয়! তাহাকে বাক্য 
প্রয়োগ করিতে নিযোজিত করিলেন। সর্বালক্কারভূষিত 
মহেন্দ্র সদৃশ বীর্ষ্যশালী বাগিশ্রেষ্ঠ বাসুদেব ইন্দ্রধ্বজের ন্যায় 
সমুখিত হইয়া, আমাকে ধার্তরাস্রগণের ভয়প্রদ ম্বহু ও সুদা- 
রুণ বাক্য দ্বারা সন্ভষণ করিলেন। আমিও কেশবের মেই 

উপদেশযুক্ত অথচ হৃদয়বিদারক বাক্য সকল শ্রবণ করিতে 
লাগিলাম। 

বাসুদেব কহিলেন, হে সঞ্জয় ! তুমি আমাদিগের বাক্যা- 
নুসারে জ্যেষ্ঠদিগকে অভিবাদন এবং কনিষ্ঠদিগকে কুশল 
জিজ্ঞাসা করিয়া, কুরুশ্রেষ্ঠ ভীম্ম ও দ্রোণের সমক্ষে মনীষী 
ধুতরাস্রকে এই কথা বলিবে ষে, আপনার মহাঁভয় সমাগত 
হইয়াছে । আপনি এই সময় ব্রাক্মণদিগকে দক্ষিণা দান করত 
বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান এবং পুত্রদারাদির মহিত আমোদ প্রমোদ, . 
সৎপাত্রে অর্থ দান, অভিলধিত পুত্র লাভ এবং প্রিয়জন 
নকলের প্রিয়ানুষ্ঠান কর। যেহেতু রাজা যুধিষ্ঠির বিজ- 
য়াভিলাষে ত্বরান্বিত হইয়াছেন । আমি দুরস্থ থাকাতে 
কৃষ্ণা যে « গোবিন্দ! গোবিন্দ ! ১ বলিয়। রোদন করি- 
য়াছিলেন; সেই খণ আমার হৃদর হইতে অপনীত 
হওয়! দূরে থাকুক, ক্রমেই বর্ধিত হইতেছে । মহা- 
তেজন্বী গাণ্ীব যাহার শরাসন আম! হইতে অভিন্ন সেই 
সব্যসাচীর সহিত তোমাদিগের শত্রুতা! হুইয়াছে। কাল- 
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পরীত ন! হইলে সাক্ষাৎ পুরন্দর ম€ সদৃশ পার্ধকে পরাজয় 
করিতে সমর্থ হন না। যে ব্যক্তি সংগ্রামে অর্জনকে পরাজয় 
করিতে পারে, সে বাহু দ্বারা পৃথিবী বহন করিতে পারে, 
ক্রুদ্ধ হইয়! প্রজ! সকলকে দগ্ধ করিতে পারে এবং স্বর্গ 
হইতে দেবগণকেও নিপাতিত করিতে সমর্থ হয়। বস্ততঃ, 
দেব, গন্ধরর্ব যক্ষ, অন্দুর, মনুষ্য এবং পন্নগগণ মধ্যে 
এমন কোন ব্যক্তিকেই দেখা যায় না যে, সংগ্রামে অর্জুনের 
অভিমুখে গমন করিতে সমর্থ হয় । বিরাটনগরে বহুসংখ্যক 
বীরগণের যে অন্ভুতব্যপার শ্রবণ করা যায়, ইহাই মহা- 
বীর ধনপ্ীয়ের বীর্ষ্যের প্রচ্র দৃষ্টীন্ত। অর্জুন বল, বীর্য্য তেজ, 
শীঘ্রেতা, লঘুহস্তত1, অবিষাদ ও ধৈর্যের একমাত্র আধার। 
হে রাজন! যেরূপ বর্ষাকালে পাকশানন আকাশে গভীর 
গর্জন পূর্বক বারিধারা বর্ষণ করেন,সেইরূপ হৃষীকেশ অর্জ্ু- 
নকে উত্তেজিত করিয়া এই সকল বাক্য কহিলেন। অনন্তর 
মহাবীর ধনগ্রয় তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া লোমহ্র্ষণ 
বাক্য সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। 

আর দহ এ আট 

যষ্টিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, প্রজ্ঞাচক্ষু নরেশ্বর ধূত্তরাষট্র লঞ্জয়ের 
ধাক্য শ্রবণ করত তাহার দোষগুণ পর্যযালোচন! করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন। স্ুতগণের জয়াঁভিলাষী বিচক্ষণ মহীপতি, 
সুক্ষমানুসৃন্ষম রূপে দোষগুণ বিবেচন| করিয়া, ন্যায়ানুসারে 
উত্য় পক্ষের বলাবল অবধারিত করত তিন প্রকার 
শক্তির সংখ্যা করিতে লাগিলেন । অনস্তর পাগ্ুবগণকে দেব 
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ও মানুষ শক্তিসম্পন্ন এবং কৌরবগণকে অল্লশক্তিমান্ 
বিবেচন। করিয়। দুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ছুর্যোধন ! আমি 

চিরকালই এইরূপ চিন্তা করিতেছি, আমার অস্তঃকরণ 
হইতে কিছুতেই ইহ অপনীত হইতেছে না, ইহা আনুমা- 
নিক নহে, আমি প্রত্যক্ষই অনুভব করিতেছি । পুত্রের প্রতি 
সকলেই স্সেহ প্রকাশ এবং যথাসাধ্য তাহাদিগের প্রিয় ও 
হিতানুষ্ঠান করিয়! থাকে; উপকারী ব্যক্তিগণের প্রতি 
প্রায়ই এইরূপ লক্ষিত হইয়। থাকে । অতএব পাগুবগণের 
পিতা ধর্মরাজ প্রভাতি দেবগণ আহ্ৃত হইলে, তাহাদিগের 
সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই । হুতাঁশন খাগুবারণ্যে অর্জভ্বন- 
কৃত উপকার স্মরণ পুর্ববক কুরুপাগুবলমরে পাওবগণের 
সাহাধ্য করিবেন ! বোধ হয়, দেবগণ পাগুবগণকে ভীন্ব, 
দ্রোণ ও কপাচার্ধ্য প্রভৃতির ভয় হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত 
সাতিশয় রোষাবিষ্ট হইবেন। পাঁওবগণ অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ 
এবং বীর্য্যবান্; দেবগণ তীাহাদিগের সাহাধ্য করিলে কোন 
ব্যক্তিই ভাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে না । 
বাহার দিব্যগাগ্ীব ধনু ভয়ঙ্থরে, বরুণদত্ত তৃণীরদ্বয় অক্ষয়শর- 
পরিপূর্ণ, ফাহার রথগতি ধূমের ন্যায় নির্লিপ্ত, ধাহার 
ধ্বজ বানরচিহ্িত, যিনি সমুদয় মেদিনীমগুলে অদ্বিতীয়, 
যাহার জলদগন্ভীর দিংহনাদ বজ্ধ্বনির ন্যায় শক্রগ- 
ণের হৃশুকম্প উপশ্থিত করে ; লোক সমুদয় যাহাকে অদ্ভুত- 
বীর্য্যশালী,স মস্ত ভূপালগণ যাহাকে দেবগণের জেতা বলিয়! 
অবগত আছেন, যিনি নিমেষমধ্যে পঞ্চশত বাণ গ্রহণ, পরি- 
ত্যাগ ও দুরে নিক্ষেপ করিতে পারেন, ভীক্ষ, দ্রোণ, কপ, 
অশ্বখামা, মদ্রাধিপতি শল্য ও অন্যান্য অমরগণ যাহাকে 
অলৌকিকপরাক্রমশালী রাজগণেরও অপরাজেয় ও কার্ড- 
বীর্ষ্যের ন্যায় ভুজবলসম্পন্ন বলিয়! নির্দেশ করেন, আমি এই 
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তুমুল সংগ্রামে মহাধনুদ্ধর মহেক্দ্র ও উপেকন্দ্র সদৃশ পরাক্রম- 
শালী সেই ধনগ্জয়কে যেন সংহারোদ্যত বোধ করিতেছি! 
হে পুত্র! আমি দিবারাত্র এইরূপ চিস্তাসক্ত হইয়া, নিদ্রা ও 
সুখে বঞ্চিত হইয়াছি। এই যুদ্ধে নিশ্চয় কুরুকুল বিনষ্ট 
হইবে ; সন্ধি ব্যতিরেকে ইহ! নিবারিত হইবার কোন সম্ভা- 
বন] নাই। এই জন্য পাগুবগণের সহিত সন্ষি করিতেই 
সমুগ্ন্ুক হইয়াছি। পাঁওবগণ কৌরবগণ হইতে সমধিক বল- 
শালী,অতএব ইহাদের সহিত যুদ্ধ কর! কোন মতেই আমার 
অভিঞ্জরেত নছে। 

সপ 

একযক্টিতম অথায় ; 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, ছুর্য্যোধন পিতার এইপ্রকার 
ধাক্য শ্রবণ করত ক্রোধপরবশ হইয়া, পুনরায় তাহাকে 
কহিলেন, হে তাত! দেবগণ পাঁগুবগণের সঙ্বায়, এইজন্য 

তাহাদিগকে অজেয় বোধ করিয়া আপনার যে ভয় উপস্থিত 

হইয়াছে, তাহ! পরিত্যাগ করুন! পূর্বের দ্বৈপায়ন ব্যান, 
মহাঁতপা নারদ ও জমদঘিনন্দন পরশুরাম আমাদিগকে এই 
পৌরাণিক কথা কহিয়াছেন যে, দেবগণ কাম, দ্েষ, লো, 
দ্রোহপরিত্যাগ ও সকল বিষয়ে উপেক্ষা করিয়া, দেবত্ব লাভ 
করিয়াছেন; অতএব তাহার মানুষের ন্যায় কাম, ক্রোধ, 

লোভ অথব! দ্বেষের বশতাপন্ন হইয়া, কোন কায করিবেন 
না। যদি অমি, বায়ু, ধর্ম, ইন্দ্র ও অশ্থিনীকুমার ইহার! 
কামনাপর তক হইয়া কার্ধয করিতেন, তাহা হইলে পাগধগ- 
পকে এতাদৃশ ক্ষ ভোগ করিতে হইত না। এই সকল দেব- 

(২৯) 
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গণ মতত দৈবৰ্ষয়েই অনুরক্ত;) অতএব আপনি চিন্তা 
করিবেন না1 হদি ছেখগণ কামঘোগবশীতৃত হইয়া, লাভ 
ব1 দ্বেষ প্রদর্শন করেন, তাহা! হইলে, শিঃসন্দেহ তাহাদিথের 
দেবত্বের ও পরাক্রমের হানি হইবে। - 

হে তাঁত! কেবল পাগুবগণ যে দৈববলে বলবান্ এমভ 
নহে; আমিও প্রতিদিন অগ্নির উপানন। করিয়। থাকি । তিন্দি 
চতুর্দিকে বিক্ষিণ্ত হইয়া, সকল লোককে ভন্মীভৃত করিবার 
নিমিত্ত প্রশান্ত ভাব অরলম্বন করিয়া! রহিয়াছেন। দেবগণ 
যেরূপ পরমতেজস্বী, তাহাদিগের প্রনাদে আমিও, সেই 
প্রকার তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি বিদীর্য্যমাণ বস্ুধা ও 
গিরিশিখরকে আহ্বান করিয়া, দর্শকগণের সমক্ষে উপস্থিত 
করিতে পারি । এই চেতনাঁচেতন স্থাবরজঙ্গম বিনষ্ট করি- 
বার নিমিত্ত যে শিলাবর্ষণ ও সমীরণ ভয়ঙ্কর শব্দ করত আঁবি- 
ভূত হয়, আমি ভূতগণের প্রতি অনুকম্পাপ্রকাশ করত 
তাহা পুনঃ পুনঃ নিবারণ করিতে পারি। আমার কৃত জলম্ত- 
স্তের মধ্য দিয়া রথী ও পদ।তিগর্থ গমন করিতে পারে। 
আমিই দেবান্ুর প্রভৃতি জীবের প্রবর্তক । আমি অঙ্ষে।হিণী 
সমভিব্যাহারে যে সকল দেশে গমন করিবার অভিলাষ করি, 
আমার অশ্বগণ শ্বয়ংই মেই সকল স্থানে গমন করিতে পারে। 
সামার রাজ্যে ভুজন্গ প্রভৃতি কোনপ্রকাঁর ভীষণ জন্য দৃষ্ি- 
গোচর হয় না । হিং জস্তগণ অত্রত্য মন্ত্রক্ষিত জীবগণের 
হিংসা করে ন|। পর্যযন্য যথা সময়ে প্রচুর বারি বর্ষণ করিয়া 
থারেন। প্রজা! সকল ধর্মপরায়ণ। আমার কিছুমাত্র ভয় 
নাই। অভএব অঙ্গিনীকুমারদয়, অমি, বায়ু, ইন এবং ধর্ম 
সমস্ত দেরগণগের স্থিত আমার ৰিপক্ষগণকে রক্ষা করিতে 
সমর্থ হইবেন লা ।যছি ইর্হার। আমার শক্রণ্কে রক্ষা করিত্তে 
পারিতেন, তাহা হইলে পাগুবগণকে ত্রয়োদশ বদর দুঃখ. 
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ভোগ করিতে হইত না। হেতাঁত! আঁমি নিশ্চয় বলি- 
তেছি, কি দেব, কি গন্ধর্র্, কি অনুর, কি রাক্ষন কেহই- 
আমার শন্রগণকে পরিত্রাণ করিতে পারিবে না। আমি 

মিত্র বা শত্রুর বিষয়ে যখন যাঁহা চিন্তা করিয়। থাকি, তাহা 
শুভই হউক, আর অশ্ভই হউক, তদ্দীরা ক্দাচ আঁমার 

অনিষ্ট হয় না। হে পরস্তপ! আমি পুর্বেবে যখন যাহা কহি- 
যাছি, কখন তাহার অন্যথা হয় নাই; অতএব আমাকে 
সতাবাদী বলিয়া জানিবেন। সকল ব্যক্তিই আমার এই সর্বধ- 

দেশপ্রসিদ্ধ মাহাক্মের সাক্ষী | জাষি কেবল আপনাকে 
আশহ্বীসিত করিবার নিমিত্তই এইরূপ কহিতেছি ; আত্মপলীঘা . 
করা আমার উদ্দেশ্য নহে। আমি পুর্ব্বে আর কখন আত্ম- 
শ্রাঘা করি নাই। অসাধু ব্যক্তিরাই আত্মপ্রশংসা করিয়া 
থাকে। হে তাত! আপনি শ্রধণ করিবেন যে, আমি পাগুব, 

মণ্স্য, পাঞ্চাল, কেকয়, সাত্যকি ও বাস্থদেবকে পরাজিত 

করিয়াছি । যেরূপ নদী সাগরপ্রাণ্ড হইয়া বিনষ্ট হার, সেই- 
রূপ পাগুবগণ আমার সহিত সমাগত হইলেই বিনষ্ট হুইবে। 

আমার বুদ্ধি, তেজ, বীর্ষ্য, বিদ্যা ও উপায় তাহাদিগের 

অপেক্ষা উদ্কৃষ্ট। পিতামহ, দ্রোণ, কৃপ, শল্য ও শল যে 

সমস্ত বিদ্যা অবগত আছেন, ত€ সমুদয়ই আমাতে বিদ্যমান 

রহিয়াছে । 

অরিন্দম রাজা ধৃতরাষ্ট্র লগ্য়কে হুর্য্যোধনের এই সকল- 
যাক্যক হিয়াযুদ্ধাভিলাবী পাওবগণের কার্যয পরিজ্ঞাত হইয়া! 
পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । 

হা ডেজানতাা 



২২৬ মক্তাভারত ! 

দ্বিষষ্টিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! বিচিত্রবীর্য্যতনয় ধৃত- 
রাষ্ট্র সঞ্জয়কে পাগ্ডবগণের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এমন 
সময়ে কর্ণসভামধ্যে কৌরবগণের হর্ষোৎ্পাদনার্থ দুর্য্যোধনকে 
সম্বোধন করিয়া! কহিলেন, মহারাজ ! আমি পুর্বে মিথ্যা প্র- 
তিজ্ঞা করিয়া পরশুরাম হইতে ব্রঙ্গান্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। 

কিস্ত তিনি তাহ। জানিতে গপারিয়। তৎকালে কহিয়াছিলেন, 
যে এই লকল ব্রহ্ষান্ত্র অন্তকালে তোমার ম্মতিগোচর হইবে 
না। আমার মহাপরাধ নিবন্ধন সেই মহর্ধি আমাকে এইরূপ 
অভিশাপ প্রদান করিয়াছেন । সেই উগ্রতেজ। মহর্ষি সসাগরা 
মেদিনীমণ্ডলরেও ভন্মীভূত করিতে পারেন । পরে আমি 
শুশ্রাষা ও পৌকুষ দ্বার! তাহাকে প্রসন্ন করিলাম। হে রাজন্! 
এক্ষণে আমার অস্তকাল উপস্থিত হয় নাই, সুতরাং সেই 
সকল অস্ত্র আমার স্মমতিপথে আরূঢ়ু রহিয়াছে । অতএব 
আমিই অজ্জ্বনকে জয় করিবার ভার গ্রহণ করিলাম! আমি 
সেই মহাত্মা মহুর্ষির নিমেষমাত্রের প্রসাদে পাঞ্চাল, করুষ, 
মণ্স্যগণ ও পুত্র পৌন্রের সহিত পাঁগুবগণকে বিনষ্ট করিয়া, 
শস্সজিত লোক সকল হস্তগত করিব। পিতামহ, দ্রোণ, 

ও অন্যান্য নরপতিগণ আপনার নিকট আবাস্থিতি করুন। 
আমি প্রধান সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে রমন পুর্ববক পাণডৰ- 
গগকে নিহত করিব; এই ভার গ্রহণ করিলাম ।. 

কর্ণ এইরূপ কছিতেছেন,এমন সময়ে ভীন্ম তাহাকে কহি- 
লেন, ৫ কালপরীতবুদ্ধে ! প্রধান ব্যক্তির। বিনষ্ট হইলে, 
ধার্তরাধ্রগণকেও বিনষ্ট হইতে হইবে, ইহ কি তুমি অবগত 
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নহ ? অর্জন বা্ুদেবের সাহাষ্যে খাগবদহনসময়ে যে কার্ধ্য 
করিয়াছিলেন; তাহ! শ্রবণ করিয়া তুমি বন্ধুগণের সহিত 
আত্মাকে সংযত কর। ভ্রিদশাধিপতি মহাত্সা ভগবান্ মহেন্দ্র 
তোমাকে যে শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা ভুমি সমরে 
কেশবচক্রে আহত হইয়া ভস্মীভূত হইতে দেখিবে। 
তোমার সর্পমুখ সদৃশ যে সকল শর প্রদীপ্ত হইতেছে, 
ভুমি মনোহর মাল্য দ্বার! সর্ববদ] যাহাদের পুজ। করিয়! থাঁক, 
সেই সমস্ত শর পাঁগুবশরজালে প্রতিহত হইয়া তোমার 
সহিত বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। বাণ ও নরকাসুরঘাতী বাসুদেব 
অর্ছবনকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি সংগ্রামে তোমাদের ন্যায় 
প্রধান প্রধান যোদ্ধ-বর্গকে বিনষ্ট করিবেন। 

অনন্তর কর্ণ কহিলেন, হে পিতামহ ! আপনি বুঞ্জিপতি 
মহাত্মা বাস্থুদেবের বিষয় যেরূপ কীর্তন করিলেন, তিনি 
তদ্রপ ব! তাহা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ,তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু 
আমি যে সকল পুরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি, তাহার ফল 
অআবণ করুন। হে পিতামহ! আমি এই অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিলাম, আপনি সংগ্রামে বা সভামধ্যে কদাচ আমাকে 

দেখিতে পাইবেন না। আপনি মানবলীল৷ সংবরণ করিলে, 
ভূপালগণ আমার প্রভাব অবলোকন করিবেন। 

মহাঁধনুদ্ধর কর্ণ এই কথা৷ কহিয়া, তথুক্ষণা সত পরি- 

ত্যাগ পুর্ববক স্বীয় ভবনাভিমুখে গমন করিলেন। তখন 
কুরুপ্রবীর ভীম সহাস্য বদনে কৌরবগণসমক্ষে দুর্য্যোধনকে 
কহিলেন, হে রাজন! সত্যপ্রতিজ্ঞ সুতপুত্র কর্ণ প্রতিজ্ঞ 
করিয়াছেন যে, ভীক্ম নিধন প্রাপ্ত না হইলে, তিনি শস্ত্ 
গ্রহণ করিবেন না। অতএব তিনি যুদ্ধ করিবেন ন1, বলি- 

যাই কি ভীমসেন তোমাদিগের সমক্ষে ব্যুহরচন! পূর্বক 
শিরশ্ছেদন করিয়া, লোক ক্ষয় করিবেন? আঘি অবাস্তি- 
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রাজ, কলিঙ্গরাজ, জয়ঙথ ও বাহিলকের সমক্ষে প্রতিদিম 
সহত্র সহত্র অযুত অধুত যোদ্ধাকে সংহাঁর করিব। পুরুষাধম 
কর্ণ ষখন ভগবান পরশুরামের নিকট আপনাকে ব্রাঙ্ষণ 
বলিয়া, অস্ত্র শিক্ষা করিয়াছে, তখনই উহার ধর্ম ও তপস্য। 
বিনষ্ট হইয়াছে। 

পিতামহ ভীত্ম এই কথা কছিলে এবং সৃতপুত্র কর্ণ অন্ত 
শক্স পরিত্যাগ পুর্ববক প্রস্থান করিলে পর রাজ ভুর্য্যোধম 
ভীক্মকে কহিতে লাগিলেন। 

ব্রিষষ্চিতম অধ্যায়! 

ছুর্ব্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ! পাগুবগণ ও আমরা! 
উভয়েই মনুষ্য; অতএব আপনি কি নিমিত কেবল পাগুব- 
গণের জয়লাভ আশঙ্কা করিতেছেন ? আমর। এবং তাহার! 
উভয়েই বীর্ঘ্য, পরাক্রম, বয়স, প্রতিভা, শান্ত্রবিজ্ঞান, যোধ- 
গণের উপযুক্ত অস্ত্র শস্ত্, শীত্রতা, কৌশল ও জাতি সকল 

বিষয়েই সমান; তবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে, 
শাগুবগগণই জয়লাভ করিবে ? হে পিতামহ ! কি 
দ্রোণ, কি কপ, কি বাহিলক, কি অন্যান্য ভূপতিগণ, আমি 
ইহছাদিগের মধ্যে কাহার প্রতিও নির্ভর করিতেছি না; 
কেবল নিজপরাক্রম প্রকাশ করিয়া কাধ্য করিব আমি, 
কর্ণ ও ভ্রাতা দুঃশাসন, আমরা তিনজনে নিশিত শরসমুহ 
ঘ্বারা পাওবগণকে সংহার করিয়া, বন্থদক্ষিণ বহুবিধ মহাযিজ, 

গোঁ, অশ্ব ও ধন দ্বারা ব্রাঙ্মণগণকে পরিতুষ্ট করিব । যেমগ 
স্কগশাবক তত্ত গ্বারা অনায়াগে আকৃষ্ট হয়, যেরূপ নাবিক 
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বিহীন নৌকা জোত দ্বারা আবর্তে পতিত হয়; মেইযূপ 
যখন পাগুবগণ আঁমাঁর সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইবে» 
যখন তাহারা রথনাগসমাকুল সৈন্যগণকে অবলোকন করিবে, 
তখনই তাহাদের ও বান্ুদেবের গর্বব খর্বব হইবে। 
_ বিছুর কহিলেন, হে রাজন! নিশ্চয়দশী বৃদ্ধগণ ইহ- 
লোকে ব্রাহ্গণগণের দমগ্ুণকেই ধর্ম ও মোক্ষ বলিয়া নির্দেশ 
করেম। দমগুণসম্পন্ন ব্যক্তিরই দান, ক্ষমা! ও সিদ্ধি ষথাঁব 
উপপন্ন হয়। সেই দমগুপ দান, তপ, জ্ঞান এবং অধ্যয়নের 
অনুগামী হইয়া থাকে। দমগ্ডণ অি পবিত্র; উহ! দ্বারা 
তেজ বর্ধিত হয়; তেজ বর্ধিত হইলে, পাপ সকল বিনষ্ট . 
হয়; পাপ বিনষ্ট হইলেই ব্রহ্গলাভ হইয়া! থাকে। লোকে 
রাক্ষম হইতে যেপ্রকার ভীত হইয়া থাকে, অদান্ত ব্যক্তি- 
দিগের নিকট সেইরূপ ভয় প্রাপ্ত হয়। ভগবান্ স্বয় 
উহাদিগের দমন করিবার নিমিত্ই ক্ষত্রিয় স্ৃষ্থি করিয়াছেন । 
চতুর্বিধ আশ্রমীরই পক্ষে দমব্রত প্রতিপালন কর! 
কর্তব্য । হে রাজন! এক্ষণে দমগ্ডণশালী ব্যক্তিদিগের লক্ষণ 
শ্রবণ করুন। ক্ষমা, ধুতি, অহিংসা, সমদর্শিতা, সত্য, 
সারল্য, ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, ধৈর্য্য, যুছুতা, লজ্জা, ক্ছ্র্্যে, অকৃ- 

পণতা, অক্রোধ, সম্তোঁষ ও শ্রদ্ধা এই সকল গুণসম্পন্ধ 
ব্যক্তিরাই দাস্ত বলিয় নির্টিষ হইয়! থাকেন। দাস্ত ব্যস্ত 
কাষ, ক্রোধ, লোস্, দর্প, নিদ্রা, আত্মশ্লীঘা, অতিমান,ঈর্ধ্য], . 
এবং শোকের সেবা! করেন না। যিনি নিলেোভী, কামনা- 
বিহীন ও সধুদ্রের ন্যায় গম্ভীর,তিনি দাস্ত বলিয়া পরিকীর্তিত 
হন। যিনি সদাচারপরায়ণ, শীলসম্পন্ন, প্রসন্গচিন্ত, আত্ম- 

তত্বন্ত ও পণ্ডিত; তিনি ইহলোকে সম্মান ও পর- 
লোকে. সদগতি লা করিয়া খাকেন। ফিনি. জন্য লোক 
হইতে ভীত হন না ও অন্য ব্যক্তিরাও ধীহাক্ "নিকট ভত্ক 
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প্রাপ্ত হয় না; তিনি পরিণতবুদ্ধি ও প্রধান মনুষ্য বলিয়। 
বিখ্যাত । তিনি সকল জীবগণের হিতকারী ; তাহা! হইতে 
কাহারও উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই। তিনি প্রজ্ঞা দ্বার! তৃপ্তি 
লাভ করত সমুদ্রের ন্যায় গম্ভীর ও শাস্ত হইয়। থাকেন। দম 
ও শমগুণযুক্ত পুরুষেরা সাধুগণের আচার ব্যবহারের অন্ু- 

গামী হইয়া আনন্দিত হুন। যিনি জ্ঞানতৃণ্ড ও জিতেক্দ্রিয় 
হইয়া, সকল কার্য্য পরিহার পুর্ববক সময় প্রতীক্ষা করত 
ইহলোকে বিচরণ করেন, তিনি ব্রহ্গপদ লাভ করিতে 
পারেন। যেরূপ আকাশে শকুনির সঞ্চরণপথ লক্ষিত হয় 
না, সেইরূপ প্রজ্ঞাতৃণ্ড যুনিগণের বর্ম লক্ষিত হইবার নহে । 
যিনি গৃহ পরিত্যাগ পুর্ববক মোক্ষপথ অবলম্বন করেন, তাহার 
নিষিত স্বর্গে তেজোময় লোক সকল প্রস্তত হইয়া! থাকে । 

চতুঃষফ্টিতম অধ্যায়! 

হে নররাজ! আমি পূর্বতন ব্যক্তিদিগের নিকট শ্রবণ 
করিয়াছি; কোন ব্যাধ পক্ষী ধরিবার আঁশয়ে ভূমিতলে 
পাশযোৌজন করিয়াছিল। তাহাতে দুইটা সহচর পক্ষী যুগ- 
প্ পতিত ও বদ্ধ হইবামাত্র সেই পাশ গ্রহণ করিয়া, 
আকাশপথে প্রস্থান করিল । তদ্দর্শনে ব্যাধ লাতিশয় দুঃখিত 
হইয়া, তাহাদের পশ্চাৎ ধাঁবম।ন হইতেছে; এমন সময়ে 
আশ্রমোপবিষ্ট কৃতাহ্নিক কোন তপস্বীর দৃষ্টিপখে পতিত 
হইল। তখন সেই খধিবর ব্যাধকে আকাশগামী শকুত্তদ্য়ের 
অনুসরণ করিতে দেখিয়া! সম্বোধন পুর্ব্বক কহিলেন, হে 
শাকুনিক!' পক্ষীরা আকাঁশপখে গমন করিতেছে, তুমি 
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ভূতলে তাঁহাঁদিগের অনুসরণ করিতেছ, ইহাতে আঁমি 
অত্যন্ত বিশ্লায়াপন্ন হুইয়াছি। 

ব্যাধ কহিল,হে মহর্ষে! এই পক্ষিদ্বয় একত্র হইয়। আমার 
পাশ অপহরণ করিয়া গমন করিতেছে, উনারা যখন পরস্পর 
বিবাদ করিবে তখনই আমার বশবভী হইবে । 

অনন্তর সেই ছূর্বব,দ্ধি পক্ষিদ্বয় পরস্পর বিবাদ করিয়! 
ভূতলে পতিত হইবামাত্র শাকুনিক অজ্ঞাতসারে সমীপবস্তী 
হইয়া তাহাদিগকে "গ্রহণ করিল । এইরূপ, যে সকল জ্ঞাতির! 
অর্থের নিমিন পরস্পর বিরোধে প্রবৃন্ত হয়, তাহাদিগকে 
এঁ বিবাদপরায়ণ পক্ষিছয়ের ন্যায় অমিব্রগণের বশীভূত 
হইতে হয়। ভোজন, কথোপকথন, জিজ্ঞাসাবাদ ও পর- 
স্পর সহবাস জ্ঞাতিগণের অবশ্য কর্তব্য । কদাচ বিরোধ 

করা কর্তব্য নহে। যে সকল সুমন! ব্যক্তি বৃদ্ধদিগের উপা- 
সনা করেন, তাহারা পসিংহরক্ষিত অরণ্যের ন্যায় অন্যের 
অনভিভবনীয় হন। হে ভরতর্ষভ! যিনি সতত অর্থ লাভ 

করিয়াও দীনের ন্যাঁয় ব্যবহার করেন, তিনি আপনার স্ত্রী 
শত্রগণকে প্রদান করেন । জ্ঞাতিগণ উল্মুকের ন্যায়; যখন 
তাহারা পৃথক পৃথক অবস্থান করেন, তখন কেবল প্রধূমিত 
হুন, এবং একত্রিত হইলেই প্রজ্বলিত হুইয়! থাকেন। 

হে রাজন! আমি গন্ধমীদন পর্বতে যাহা অবলোকন 
করিয়াছিলাম, তাহাও বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করিয়া যাহ! 
শ্রেয়স্কর হয় করুন। 

একদ। আমর! কতকগুলি কিরাত এবং দেবতুল্য মন্ত্রযন্ত্রাদি 
ও উষধপ্রপাধনাদির বৃত্তান্তাভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত চতু- 
দিকে লতাপরিবৃত উজ্জ্বল ওষধিসমূহে স্থুশোৌভি ত সিদ্ধগন্ধর্বব- 
নিষেবিত গন্ধমাদনে গমন করিতে করিতে মরুপ্রপাত মধ্যে 

কুস্তপরিমিত পীতবর্ণ অমাক্ষিক মধু সঞ্চিত রহিয়াছে অবলোকন 
/ ৩৬ ) 
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করিলাম । তখন মন্ত্রসিদ্ধ সেই সকল ভ্রা্ষণ কহিলেন, উহ 
যক্ষপতি কুবেরের সাতিশয় প্রীতিকর,আশীবিষগণ উহ রক্ষা 
করিয়া থাকে ।উহ। প্রাপ্ত হইলে মনুষ্য অমরত্ব প্রাপ্ত হয়»অচক্ষু 
ব্যক্তি চক্ষু ও বৃদ্ধ যৌবন লাভ করে। কিরাতগণ উহা 
দর্শন করত সাতিশয় লোলুপ হইয়া, গমন করিবামাত্র সেই 
সসর্প গিরিগহ্বরে নিপতিত ও বিনষ্ট হইল। সেইরূপ, আপ- 
নার পুত্র একাকী এই সমস্ত পৃথিবী ভোগ করিবে অভিলাষ 
করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাতে যে পতন হইবে তাহা মোহ- 
বশত বিবেচন! করিতেছেন না । হুর্য্যোধন ধনঞ্জয়ের সহিত 

যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, কিন্তু ইহাকে তাদৃশ বীর্ধ্য- 
শালী বলিয়। বোঁধ হয় না । যে অজ্ছন একাকী রথারোহণ 
পুর্ববক সমস্ত মেদিনীমণ্ডল জয় করিয়াছিলেন, এবং ভীক্ষ, 
দ্রোণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ যে বিরাটনগরের যুদ্ধে ভীত হুইয়! 
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, তাহা! কি আপনি বিস্মৃত 
হইয়াছেন * তিনি কেবল সমরপ্রতীক্ষায় আঁপনার বীক্ষণ 
সহ্য করিতেছেন। মহারাজ ভ্রপদ, মহ্ুদ্যরাজ ও ধনগ্জয় 
সংক্রুদ্ধ হইলে, বায়ুসহকৃত হুত্বাশনের ন্য.য় সকলকেই 
নিঃশেষিত করিবেন। অতএব আপনি রাজা যুধিষ্টিরকে 
অন্কগত করুন, যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই যে জয়লাভ হয়, এমত 
নহে। 
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পঞ্চষব্টিতম অধ্যায় 1 

ধৃতরাস্ট্রী কহিলেন, হে ছুর্য্যোধন! আমার বাক্যে মনো- 
যোগ কর, অনভিজ্ঞ পথিকের ন্যায় প্রকৃত পথকে কুপথ 

বিবেচনা করিও না। তুমি পঞ্চভূত সদৃশ পঞ্চ পাণ্বের তেজ 
অপহরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ; কিন্তু পরম ধার্মিক 
যুধিষ্ঠিরকে কদাচ পরাজিত করিতে সমর্থ হইবে না। বরং 
তোমাকেই মৃত্যুযুখে পতিত হইতে হুইবে। কুম্তীনন্দন 
ভীমসেনের সদৃশ বলশালী মহাবীর দৃষ্টিগোচর হয় না। বৃষ্ষ 
যেরূপ প্রবল বায়ুর প্রতি স্পর্ধা করে, তুমিও সেইরূপ 
গ্রামে কৃতান্ত সদৃশ ভীমসেনের প্রতি তর্জন করিতেছ। 

কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শিখরিশ্রেষ্ঠ সুমেরু সদৃশ ও সমস্ত 
অস্ত্রধরের অগ্রগণ্য ধনঞ্জয়ের সহিত সমরে প্ররুন্ত হইবে £ 

পাঞ্চালনন্দন ধুষ্টছ্যুন্ন ইন্দ্রাশনিনিক্ষেপের ন্যায় শরসমুহ 
বিস্তার করিয়া, কোন্ ব্যক্তিকে সংহার করিতে না পারেন ? 
পাগবগণের পরম হিতৈষী অবন্ধক ও বৃঞ্চিগণের প্রিয়তম 
সাঁত্যকিই তোমার সৈন্যগণকে সংহাঁর করিবেন। যিনি ত্রিভুবন্ 
মধ্যে অদ্বিতীয়, কোন্ ব্যক্তি সেই কৃষ্ণের সহিত সংগ্রামে 
প্রবৃত্ত হইবে ? তিনি এক দিকে স্ত্রী, জ্বাতি বন্ধু, আত্মা ও 

পৃথিবী, অন্য দিকে একমাত্র ধনঞ্জয় এই উভয়কে তুল্য বিবে- 
চন! করেন। পাগুবগণ যেখানে অবস্থিতি করেন, ছুর্দর্ধ 
বান্ুদেবও সেই স্থানে অবস্থিতি করেন। অতএব খাঁস্ুদে 
যাহাদিগের সহায়, পৃথিবীও তাহার বল সহ্য করিতে সমর্থ 
হুন না। 
হেব! সাঁধু অর্থবাঁদী নুহৃদ্গণের বাঁক্যানুারে অব 
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স্থিতি কর, বৃদ্ধ পিতামহ তীষ্ষের বাক্যে মনোনিবেশ কর ; 
আমি কুরুগণের অর্থদশাঁ, আমার বাক্য শ্রবণ কর, এবং 
আমার সদৃশ দ্রোণ, কুপ, বিকর্ণ ও মহারাজ বাহিলকের 
সম্মান রক্ষ।! কর। ইহারা সকলে ধর্ম্মশীল ও ন্নেহবান্। বিরাট- 
নগরে ত্বদীয় ভ্রাতা ও সেনাগণ ভীত হুইয়া গো সকল পরি- 
ত্যাগ পুর্বক যে পলায়ন কাঁরয়াছিল, এবং অন্য ষে সকল 
আশ্চর্য্য ব্যাপার শ্রবণ করিয়াছি, এক ব্যক্তি যে ৰহু ব্যক্তির 
সহিত সংগ্রাম করিতে সমর্থ হয়, উহাই তাহার পর্যাপ্ত 
নিদর্শন | দেখ, একাকী ধনগ্রয় সেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করি- 
যাছে ; তাহার সকলে একত্রিত হইলে কিন! করিতে পারে? 
অতএব তাহাদিগের সহিত সৌ্রাত্রস্থাপনপুর্ববক তরণীয় 
ব্যক্তিবর্গের পরিপালন কর । 

৩৩ ৪০ ৪০, 

ষটষষ্কিতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনস্তর মহাপ্রাজ্ঞ 
মহাভাগ ধৃতরাষ্্র পুনরায় সঞ্জয়কে কহিলেন, হে সপ্তায়! 
বাস্ুদেবের পর অর্জন যাহ। কহিয়াছিলেন, তাহ'র "অবশিষ্ট 

বাক্য শ্রবণ করিতে আমার অত্যন্ত কৌতুহল জন্মিয়াছে। 
সঞ্য় কহিলেন, ধনঞ্জয় বাস্ুদেবের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক 

তাঁহার সাক্ষাতে আমাকে কহিলেন, হে সগ্য়! পিতামহ 
ভীম্ম, রাজ! ধৃতরাষ্ট্, দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ, বাহিলক, অশ্বথামা, 
সোমদত্ত, শকুনি, ছুঃশাসন, শল্য, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, 
বিকর্ণ, চিত্রসেন, জয়গুসেন, অবস্তীদেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, 
দুর্শ খ, সিষ্কুরাজ, ভূরিশ্রবা, ভগদত্ত, জলসন্ধ, ধার্তরাসত্রগণ 
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এবং ছুর্য্যোধন অন্য যে সমস্ত মুুর্ষু রাঁজগণকে প্রদীপ্ত পাণ্- 
বামিতে হোম করিবার নিমিত্ত আনয়ন করিয়াছেম,আমার 
কথানুমারে তাহাদিগকে ন্যায়ান্ুগত কুশল জিজ্ঞাসা ও 
অভিবাদন করত ভূপালগণের সাক্ষাতে পাপকর্্মা ক্রোধ- 
পরায়ণ ছুর্ন্মতি লুব্স্বভাব ছুর্য্যোধনকে ও তাহার অমাত্য- 
দিগকে এই কথ! কহিবে। 

তিনি এইরূপ বলিয়া! নেত্রদ্বয় লোহিতবর্ণ করত বাঁন্ুদে- 
বের প্রতি দৃষ্টিপাত পুর্র্বক পুনরায় কহিলেন, হে স্তীয়! 
তুমি মহাত্মা মধুসুদনের নিকট যেপ্রকার শ্রবণ করিলে এবং 
আমি তোমাকে যেপ্রকার কহিলাম, সকল রাজগণ একত্রিত. 
হইলে উহাই অবিকল কহিবে,এবং বলিবে যে, এই যুদ্ধে রথ- 
পপ সমীরণোদ্ধত শররূপ অনলে শরাসন রূপ ক্রব দ্বার! 
“যন হোমক্রিয়৷ সম্পন্ন না হয়; তোমর! তন্নিমিত্ত সযত্বু হও, 

নচেহু অমিত্রঘাতী যুধিষ্ঠিরকে অভিলধিত অংশ প্রদান কর ; 
যদি ইহাতে অসম্মত হও, তাহ! হইলে নিশিত শর প্রহার 
দ্বার অশ্ব,পদাতি ও কুগ্তরের সহিত তোমাদিগকে প্রেতরাজ- 
ভবনে প্রেরণ করিব। 

অনস্তর আমি আঁপনাদিগকে সেই সকল বাক্য জ্ঞাত 
করিবার নিমিত্ত ধনগ্য়কে আমন্ত্রণ ও বাস্ুদেবকে নমস্কার 

করত ত্বরান্বিত হইয়া আপনাদিগের নিকট আগমন করি- 
য়াছি। 

সা ]০॥- 

সপ্তবঞ্িতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! ধার্তরাষ্ট্রতনয় রাজ! 
ছুর্য্যোধন সঞ্ুয়বাক্যে অভিনন্দন না করিলে ও অন্যান্য 
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লোক লকল মৌনী হুইয়া রহিলে, তত্রত্য সমস্ত তৃপাল 
গাত্রোথান করিলেন। তখন পুত্রবশবর্তা রাজ ধৃতরাষ্ট 
পাণ্ডবগণের জয়াশঙ্কা করিয়া» সেই নির্জন স্থানে বিপক্ষগণ, 
অন্যান্য লোক ও আপনাদের চেষ্টা সমস্ত সগ্তয়কে 
জিজ্ঞাসা করিতে লাখিলেন। হে সপ্তুয়! আমাদিগের সৈন্য- 
মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ও কোন্ ব্যক্তি অপকৃষ আর তুমি পাঁগুব- 
গণের বিষয়ও উত্তম রূপে অবগত আছ, অতএব তাহাদি- 
গের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ ও কোন্ ব্যক্তিই বা অপকৃষ্ট 
তাহা আমার নিকট কীর্তন কর। তুমি উভয় পক্ষের সাঁর- 
বিশু, সর্ধবদ শা, ধর্মার্থকুশল ও নিশ্চয়জ্ঞ, এজন্য তোমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছি, পাব ও কৌরবগ্ণ পরস্পর যুদ্ধে 
প্রকৃত হইলে, কোন্ পক্ষ বিনষ্ট হইবে ? 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্। আমি কদাঁচ নির্জনে আঁপ- 
নাকে কোন কথা কহিব না; তাহাতে আপনার মনে অসু- 
যার উদয় হইতে পারে। অতএব মহীব্রতপরাঁয়ণ ব্যাসদের 
ও দেবী গান্ধারীকে আনয়ন করুন। তীহারা ধন্্শীল, নিপুণ . 
ও নিশ্চয়জ্ঞ। তাহারা আপনার অসুয়া দুরীকৃত করিতে 
গারিবেন। আমি তাহাদের সমক্ষে আপনারে বাসুদেব ও 
ধনগীয়ের মত সমস্ত নিবেদন করিব। 

বিছুর এই কথা শ্রবণ করিয়া, অনতিবিলম্বে গান্ধারী 
ও ব্যাসদেবকে আনয়ন করিলেন। ব্যাসদেব গান্ধারীর সহিত 
সভাপ্রবেশপূর্ববক আত্মজ ধৃতরাষ্ট্রের ও সঞ্জয়ের মত অবগত 
হুইয়া কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি ধনঞ্জয় ও বান্থুদেবের সমস্ত 
বিষয় অবগত আছ; অতএব ধৃতরাষ্ট্র সেই বিষয়ের যাহা কিছু 
জিজ্ঞাসা! করেন, তাহ! কীর্তন কর। 
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অই্টষষ্টিতম অধ্যায়! 
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সঞ্জয় কহিলেন,হে মহারাজ ! পরমার্ছনীয় ধনুর্ধরা গ্রগণ্য 
অঙ্জুন ও বান্ুুদেব স্বয়ং আবিভূতি হইয়াছেন, ইহাদিগের 
প্রসাদেই ব্রন্মত্বলাভ হইয়া থাকে। মহাত্মা বাসুর্দেবের 
চক্রের অভ্যন্তর ভাগ এক ব্যামবিস্ত-ত; কিন্তু উহ ষায়াবলে 
যথেচ্ছ বদ্ধিত হইয়া থাকে । এ চক্র কৌরবগণের সংহাঁরক 
ও পাগডবগণের প্রিয়তম ; উহা! সকলেরই সারাসার জ্ঞাত. 

হইবার নিমিত্ত তেজ দ্বারা সমুদ্তাসিত হইয়! থাকে । মহা- 
বল বাসুদেব অনায়াসে নরক, শন্বর, কংস ও চৈদ্যান্মুরকে 
পরাজিত করিয়াছিলেন । শ্রেষ্ঠরূপ সামর্ঘ্যশালী পুরুযোত্তম 
কেশব মনে করিলেই পৃথিবী, অস্তরীক্ষ ও ন্বর্গ আত্মবশীভূত 
করিতে পারেন । 

হে রাজন! আপনি পাণ্ুবগণের সারাসার জ্ঞাত হইবার 
নিমিত যাহা পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহ! 
ক্ষেপে শ্রবণ করুন। জগতে যে সমস্ত সারবান্ পুরুষ 

আছেন ; জনার্দন তুসর্ববাপেক্ষা উদ্কৃষ্ট । এক দিকে সমস্ত 
জগৎ) অন্য দিকে জনার্দান অবস্থান করিলে সমান বোধ হয়। 

বাস্ুদেবের ইচ্ছামাত্রে এই সমস্ত জগণ্ ভন্মীভূত হইতে 
পারে। কিন্তু সমস্ত জগৎ একত্রিত হইলে তাহাকে ভন্মীভূত 
করিতে সমর্থ হয় না। যেখানে সত্য, সারল্য, ধন্থ এবং 

লজ্জ! অবস্থিত খাকে ; ভগবান্ বাসুদেব সেই স্থানেই অব- 
স্থিতি করেন এবং সেই খানেই জয়। সর্বভূৃতাত্ব! বান্থদেব 
অনায়াসে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ সঞ্চালিত করিতে 
পারেন। তিনি পাওবগণকে উপলক্ষ করিয়া লোক সমু: 
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দয়কে সম্মোহিত করত আমার অধর্নিরত যুঢ় পুত্রগণকে 
দগ্ধ করিতে অভিলাষী হুইয়াছেন। ভগবান কেশব আত্ম- 
যোগপ্রভাবে কালচক্র, জগণ্চক্র এবং যুগচক্র নিয়ত পরি- 
বর্তন করিতেছেন। আমি আপনাকে সত্য কহিতেছি, সেই 
ভূত্তভাবন ভগবান্ কাল, মৃত্যু, জঙ্গম ও স্থাবরসমুহের অধী- 
শ্বর। কৃষক যেরূপ ধান্য।দি বর্ধন করিয়] স্বয়ং ছেদন করে ১ 

সেইরূপ মহাঁযোগী হরি এই নিখিল বিশ্বের ঈশ্বর হইয়াও 
জীবগণকে সংহার করেন! তিনিই মহামায়াপ্রভাবে 
সকলকে বঞ্চিত করিতেছেন। যে সকল মানব ক্াহাকে 

লাভ করেন; তাহাদিগকে যুপ্ধ হইতে হয় না। 

একোনসপ্ত তিতম অধ্যায় 1 

ধতরাষ্ট্রী কহিলেন, হে সঞ্জয়! তুমি সেই সর্বলোক- 
মহেশ্বর মাধবকে কি প্রকারে অবগত হইলে? আমিই ব! 
কি জন্য তাহাকে অবগত হইতে পারিতেছি না, ইহ] তুমি 
আমার নিকট কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আপনি বিদ্যাহীন বিষয়া- 
্ধকারে অন্ধপ্রায় হইয়াছেন, এইজন্য ভগবান্ বাস্ুদেবকে 

অবগত হইতে সমর্থ হইতেছেন না॥। আমি কৃতবিদ্য, এই 
নিমিত্ত যুগত্রয়ের অধিষ্ঠানভূত নিখিলবিশ্বকর্তা স্বতঃসিদ্ধ 
ভগবান বাস্ুুদেবকে অবগত হইতেছি। ধুতরাষ্ট্র কহিলেন, 

হে সঞ্জয়! তুমি যে ভক্তিপ্রভাবে তাহাকে অবগত হইতেছ, 
তাহ! কিন্ধপ ? সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ ! আপনার মঙ্গল 
ইউক, আমি মায়ার সেবা বা বুথ! ধর্মের অনুষ্ঠান করি নাই; 
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কেবল ভক্তি সহকারে বিশুদ্ধ ভাঁবসম্পীন্ন হইয়া শাস্ত্রে 
তাহাকে বিদ্িত হইতেছি। 

ধৃতরাষ্ট্র ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ছূর্যোধন ! সঞ্জয় 
আমাদের পরমাত্মীয়, অতএব তুমি কেশবের নিকট গমন 
পুর্ববক তাহার শরণাগত হও। ছুর্য্যোধন কহিলেন, হে. 
তাত! দেবকীনন্দন ভগবান কেশব যদি অর্ভুনের সহিত 
সখ্যত। স্থাপন করিয়া সকল লোক সংহারে সম্ুদ্যত হন, 
তাহ। হইলেও আমি অদ্য কেশবসন্নিধানে গমন করিব না। 
তখন রাজ! ধৃতরাষ্্র গাঁন্ষারীকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, 
গান্ধারি! তোমার ভুর্তি পুত্র ছুর্য্যোধন ঈর্ধ্যাপরায়ণ, 
অভিমানী ও উপদেশগ্রহণে বিমুখ; অতএব উহাকে অচি- 

রা শমন ভবনে গ্রমন করিতে হুইবে। 
গান্ধারী কহিলেন, রে ছুরাঁত্মন্ ! তুমি বৃদ্ধগণের উপদেশ 

অগ্রাহ করিয়া, এশ্বর্য্য, জীবন এবং পিতামাঁতাকে পরিত্যাগ 
পূর্বক শকত্রগণের প্রীতি বর্ধন ও আমাকে শোঁকসাগরে 
নিক্ষিপ্ত করিতে উদ্যত হুইয়াছ, অতএব তুমি ভীমসেনহস্তে 
নিহত হইয়। পিতৃবাক্য স্মরণ করিবে । 

অনন্তর ব্যানদেব কহিলেন, হে ধৃতরাস্ট্র ! তুমি আমার 
সাতিশয় প্রিয়পাত্র, এক্ষণে আমি তোমার নিকট কৃষ্ণের 
বিষয় কীর্তন করিতেছি শ্রবণ কর; তুমি ইহ! একাগ্রচিন্ত 
হইয়া, শ্রবণ করিলে মহদ্তয় হইতে মুক্তি লাভ করিতে 
পারিবে! যিনি তোমাকে শ্রেয়স্কর কার্যে নিয়োগ করি- 
তেছেন, সেই সপ্ভীয় ভগবান্ বাস্ুদেবকে সম্যক অবগত 
আছেন। যাহার! ক্রোধ ও হর্ষ পরায়ণ, স্বীয় ধনে অসম্তষ্উ 
ও কামাদি বিবিধ পাশে সংযত; ভাহারা অন্ধ কর্তৃক .নীত 
অন্ধের ন্যায় স্বীয় কর্ম্মবলে নীত হুইয়া বারম্বার শমনভবনে 
গমন করে। এই জ্ঞানই ব্রহ্ম লাভের একমাত্র পথ। মনীধিগণ 

( ১১) 



্ মহাভারত । 

এই পথ অবলম্বন করিয়া, মৃত্যুতয় অতিক্রম করিয়া 
থাকেন । ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! আমি যে পথ অব- 
লম্মন করিয়া, সিদ্ধি ল'ভ করিতে পারি সেই ভয়শুন্য পথ 
কিরূপ তুমি আমার নিকট উহা! কীর্তন কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাঁজন্! অজিতাত্মা ব্যক্তি সেই নিত্য 
সিদ্ধ জনার্দনকে জ্ঞাত হইতে কদাঁচ সমর্থ হয় না। ইক্ডরিয়- 
নিগ্রহ না করিয়া, কেবল ক্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা! তাহাকে লাভ 
কর! দুক্ধর ; ইন্ড্রিয়নিগ্রহ, অপ্রমাঁদ ও অহিংস! এই কয়েকটা 
জ্ঞানের কারণ; অতএব আপনি আলম্য পরিহার পুর্ববক 
ইন্ডরিয়নিগ্রহে সযত্ব হউন 1? আপনার বুদ্ধি যেন কদাচ 
পরিচ্যুত না হয়। আপনি ইন্দ্রিয় সমস্ত বশীভূত করুন ॥ 
ব্রাহ্মণগণ ইন্ড্রিয়নিগ্রহকেই জ্ঞান বলিয়! নির্দেশ করিয়া 
থাকেন? মনীষিগণ এই জ্ঞান রূপ পথই অবলম্বন করেন। 
হে রাজন্! ইন্দ্রিয়নি গ্রহ ব্যতিরেকে কদাচ কেশবকে প্রাপ্ত 
হওয়া যাঁয় না। তিনি আগম ও যোগবলে প্রপন্ন হইয়! 
তত্বৃজ্ঞান প্রদান করিয়া থাকেন । 

পেরি 9 ডেট) 

সপ্ততিতম অধ্যায় । 

পুতরাস্ট কহিলেন, হে সঞ্জীয় ! তুমি পুনরায় আমার নিকট 
কুষ্ণকথ। কীর্তন কর, তাহার নাঁম ও কর্মের প্রকৃত অর্থ 
পরিজ্ঞাত হুইয় সেই পুরুষোত্মকে লাভ করিতে পারিব। 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! মহাত্সা বাস্থদেব অপ্রমেয়, 
তথাপি তাহার মহিমার বিষয় যাহা অবগত আছি, তাহ! 
কীর্তন করিতেছি শ্রবণ করুন। তিনি সর্বভূতের আশ্রয় 
স্বরূপ, তেজোময় ও .দেবযোনি বলিয়া তাহার নাম 
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বাসুদেব | তিনি সর্বব্যাপী বলিয়া বিষু্নামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। তিনি মৌন, ধ্যান ও যৌগগ্রভাবে মা অর্থাৎ 
আত্মার উপাধিভূত বুদ্ধি বৃত্তিকে ধবন অর্থাৎ দুরী- 
করণ করিয়াছেন বলিয়। মাধব এবং সর্বতন্ত্বের পরিজ্ঞ।ন ও 
মধুদৈত্যের সংহার ছার! মধুসূদন নামে কীর্তিত হন। কৃষি- 
শব্দের অর্থ সত্তা ওন শব্দের অর্থ আনন্দ; তিনি আনন্দ 

স্বরূপ ও সতস্বরূপ বলিয়। কৃষ্ণ নামে বিখ্যাত হইয়াছেন । 
পুথরীকশব্দে পরম ধাম ও অক্ষ শব্দে অব্যয়, তিনি সেই 
পরমস্থানে বাস করেন, ও ক্ষয়হীন বলিয়। পুগুরীকাক্ষ নাম 
প্রাপ্ত হইয়াছেন,তিনি দল্যযগণের ভয়োৎ্পাদন করেন বলিয়। 
জনার্দন; সত্ব হইতে পরিচ্যুত হন না বলিয়। সাত্বত; বুষভ 
অর্থাৎ বেদ তাহার ঈক্ষণ অর্থাৎ জ্ঞাপক বলিয়! বৃষভেক্ষণ ) 

কাহারও গর্ভ হইতে উত্পন্ন হন ন। বলিয়া অজ ; দান অর্থাৎ 
দাঁন্ত ও উদয় অর্থাৎ সপ্রকাশ বলিয়! দামোদর ; হট, জুখী 
ও এঁশ্বধ্যবান্ বলিয়া! হৃষীকেশ ; পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ঝাহুদ্য়ে 
ধারণ করেন বলিয়। মহাবাহু ; তাহার অধঃপ্রদেশে ক্ষয় নাই 
এ নিমিত্ত অধোক্ষজ; তিনি নরগণের আশ্রয় বলিয়। নারায়ণ ; 
সর্ববভূতের পুরণকর্তা ও সদনব্বরূপ বলিয়া! পুরুষোভম ; 
তিনি সকল কার্য্যের মূলীভূত ও সর্বজ্ঞ এ নিমিত্ত সর্বব ; 
তিনি সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন ও সত্য তাহাতে প্রতিঠিত 
রহিয়াছে এনিমিত্ত সত্য, তিনি বিক্রম দ্বারা দেবগণকে 

আক্রমণ করিয়াছেন বলিয়া বিষুঃ; তিনি জয়শীল বলিয়! 

জিষ্ণ,; নিত্য বলিয়া অনন্ত ও ইক্ড্রিয়গণকে প্রকাশ করি- 

যাছেন বলিয়া গোবিন্দ নামে খ্যাত হুইয়াছেন। সেই মহা- 

পুরুষ অসত্যকে সত্য ও প্রজাগণকে মোহিত করেন। হে 
রাজন্! কুরুগণের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ননাতন ভগবান্ নেই 
মধুসদন সন্ধিস্থাপনের নিমিত্ত আগমন করিবেন। 



২৪২, মহাভারত । 

একসগ্ডতিতম অধ্যায় | 

ধৃতরাস্ কহিলেন, হে সঞ্জয়! যিনি স্বীয় কলেবর দ্বার! 
দিক্ বিদিক্ প্রকাশিত করিয় দীর্প্ত পাইতেছেন, ফাঁহার! 
সেই বান্ুদেবকে নিয়ত স্বীয় সন্নিধানে অবলোকন করিতে- 
ছেন, সেই সমস্ত সফললোচন মানবগণই ধন্য; ভারতগণ 
যাহার অর্চনা ও সম্প্ভিলিপৃকস্থগণ ধাঁহাঁর আশ্রয় গ্রহণ 

করেন, যিনি স্পরয়গণের মঙ্গলবিধাতা, মুুষুগিণের অগ্রাহ্ 
ও পরম পবিত্র ভারতী উচ্চারণ করেন, যিনি বীরগণের 
অগ্রগণ্য, যাদবগণের অধিনায়ক এবং শক্রগণের সংহর্তা, 
ক্ষোভয়িতা, ও যশোবিনাশী, কৌরবগণ দেখিবেন, সেই 
বরেণ্য মহাআা বুঞঝ্চিবংশাবতংস কৃষ্জ আমার সৈন্যগণকে 
বিমোহিত করত সদয় ভাবে কথ। কহিতেছেন । 

আমি সেই আত্মজ্ঞ, সনাতন খষি, বাক্যের সমুদ্র স্বরূপ, 
যতিগণের সুলভ, অরিষ্টনেমি, গরুড়, স্ুুপর্ণ, প্রজাসংহার- 

কর্তা, সকল ভূবনের আলয়, সহত্রশীর্ষ, পুরাণ পুরুষ, অনাদি, 
অমধ্য, অনন্ত, অনন্তকীর্তি, আদি বীজের বিধাতা, অজ,নিত্য, 
পরাৎ্পর, ভ্রেলোক্যের নিম্মাণকর্তী এবং দেব, অসুর, 
নাগ, রাক্ষল ও নরপতিগণের জনরিতা, বিদ্বান্গণের শ্রেষ্ঠ, 
ইন্দ্রীনুজ কেশবের শরণাপন্ন হই। 

যাঁনলান্ধপর্বা সমাপ্ত । 



ভগবদযান পর্কাধায় | 

বে চাতক 

দ্বিসপ্ততিতম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, সঞ্জয় প্রতিনিরৃন্ত হইলে, ধর্ম্মরাঁজ 
যুধিষ্ঠির যছুকুলধুরন্ধর বান্ুদেবকে কহিলেন, হে মিত্রব€ু- 
সল! সৌহার্দ প্রকাশের এই উপযুক্ত সময় উপস্থিত; তোম! 
ব্যতিরেকে আমাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে পরিন্রীণ ক- 
রিতে পারে, এরূপ ব্যক্তি লক্ষিত হয় না । তোমার আশ্রয়- 
বলেই আমরা অকুতোভয়ে বৃথাগর্ববিত ছুর্ধ্যোধন সমীপে 
আপন অংশ লাভের প্রত্যাশ! করিতেছি । আপদ সময়ে 

তুমিই বৃষ্িদিগকে উদ্ধার করিয়া থাক ; এক্ষণে পাগবদিগ- 
কেও রক্ষণীয় জানিয়া আপতিত বিপদ হইতে উদ্ধার কর। 

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহে। ! আমি উপস্থিত আছি, 
যাহা বলিতে হয় বলুন। আপনি যেরূপ আদেশ করিবেন, 
আমি অসংশয়িত হৃদয়ে তাহ! সম্পাদন করিব। 

যুধিষ্ির কহিলেন, হে বীর! ধুতরাষ্ট্র ও ছুর্য্যোধনের ঘে 
অভিলাষ, তাহা শ্রবণ করিলে, সঞ্জয় যাহা বলিয়া খেলেন, 
তাহাও ধৃতরাষ্ট্রের অনুমোদিত। সঞ্জয় ধৃতরাষ্ত্রের আত্মা । 
বিশেষতঃ, দূতগণ প্রভুর আদেশ বাক্যই অবিকল বর্ণন! 
করে; তাহা না করিলে বধ্য হইয়া থাকে। ধৃতরাষ্ট্রী পক্ষ- 



৪৪ মঙাশ্রারত। 

পাত বশত পাপাসক্ত ও লোঁভপরতন্ত্র হইয়া, আমাদিগকে 
রাজ্য প্রদান না করিয়াই, শান্তিস্থাপনের অভিলাধী হই- 
যাছেন। হেবাস্থদেব! ধুতরাস্্র আমাদের প্রতিজ্ঞা কোন- 
মতেই লংঘন করিবেন না,এই ভাবিয়া! আমর! তাহার নিদে- 

শক্রমে দ্বাদশ বগুসর অরণ্যবাস ও এক বর প্রচ্ছন্বেশে 
অক্তঞাীতবামে অতিবাহন করিয়।, সর্বথা প্রতিজ্ঞান্রতের 
অনুষ্ঠান করিয়াছি ; তাহ! সমভিব্যাহারী ত্রাহ্ধণগণই অবগত 
আছেন । এক্ষণে বৃদ্ধরাজ দুম্মতিগণের অনুসরণ ও পুত্রশ্নেহের 

অনুবর্ভন পূর্ববক স্বীয় ধর্মের প্রতিদৃষ্টিপাত করিতেছেন না । 
প্রত্যুত, স্ুযৌধনের বশীভূত ও আত্মহিতকামনাঁয় লোভা- 
সন্ত হইয়1, যিথ্যাঁচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু আমি যে 
জননী ও আত্বীয়বর্গের কোন প্রকার প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে 

পারিতেছি না, ইহ! অপেক্ষা আমার ছুর্ভাগ্যের বিষয় আর 

কি আছে। হে মধুসূদন ! আমি কাঁশী, চেদি, পাঞ্চাল ও মণ 

স্যগণের অধিপতি এবং তোম। দ্বার! অবিস্থল, বুকস্থল» 

মাকন্দী, বারণাঁবত ও অন্য কোনস্থল এই পঞ্চগ্রাম প্রার্থন। 

করিয়াছিলাম ; আমর সকল ভ্রাতাঁয় মিলিত হইয়া, তথায় 

বাস করিব। তাহ! হইলে ভরতকুল নির্মল হইবে না, 
কিন্তু ছুর্্মতি ধার্তরাষ্ট্রী আপনারে এশ্বরধ্য সম্পন্ন মনে করিয়া, 
তাহাতে সম্মত হইল না) ইহা অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় আর 
কি হইতে পারে £ 

ষে ব্যক্তি সহুকুলসন্ভুত ও জ্ঞানবৃদ্ধ হইয়া, পরের বিত্ব- 
হরণে লোলুপ হয়, সেই লোভই তাহার জ্বানহানি করিয়া 
থাকে। জ্ঞান বিনষ্ট হইলে, হী; হী বিনষ্ট হইলে, ধর্ম) ধর্ম 
বিনষ্ট হইলে, শ্রী; শ্রীবিনষ্ট হইলে পুরুষও বিনাশ প্রাপ্ত 
হয়। যেহেতু, নির্ধনত। পুরুষের মরণ। পতন্রিগণ যেরূপ 
পুঙ্পফলবিহীন পাদপকে পরিহার করে, তত্রপ জ্ঞাতি, 
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দ্বিজাঁতি ও স্ুুহৃদ্গণ নিদ্ধন পুরুয়ের আশ্রয় পরিবজ্ভন 
করিয়া থাকেন । হে তাঁত ! প্রাণ যেরূপ ম্বৃতশরীর পরিত্যাগ 
করে, সেইরূপ জ্ঞাতিগণ যে পতিতের ন্যায় আমারে পরি- 
হার করিতেছে, ইহাই আমার মৃত্যু। শহর বলিয়াছেন যে, 
যে অবস্থায় অন্য ব। প্রাতর্ভোজনের সংস্থান না থাকে 
তাহা অপেক্ষা ক্লেশকর আর কিছুই নাই। ফলতঃ, ধনই 
পরম ধন্দন; সযুদায় বিষয় ধনেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। 
সংসারে নির্ধন ব্যক্তিই ম্বত; আর ধনশালিগণ জীবিত | 
যাহারা বলপুর্ববক অন্যের 'ধন হরণ করে, তাহার! ধর্ন্ম, অর্থ 
ও কাম এবং সেই ব্যক্তিরেও বিনক্ট করে। দরিদ্রতানিবন্ধন, 
অনেক ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে; কতশত ব্যক্তি 

নগর পরিত্যাগ পুর্ববক গ্রাম ও গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া,অরণ্য 
আশ্রয় করিতেছে এবং কেহ ব। প্রাণ বিনাশবাসনায় এক- 

বারেই প্রত্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছে । কেহ উন্মাদগ্রস্ত, কেহ 
শত্রুর বশীভূত এবং কেহ বা পরের প্রয়োজন সাধনার্থ শ্বৃভি- 
সেবায় প্রবৃত্ত হইতেছে, মনুষ্য যে স্বভাবতঃ মৃত্যুমুখে পতি 
হয়, তাহা শাশ্বত লোকবত্মণ প্রাণিগণের মধ্যে কেহই 
তাহ অতিক্রম করিতে পারে না। কিস্তু পুরুষের অর্থ- 

বিনাশ রূপ আপদ সেই মৃত্যু অপেক্ষাও গুরুতর )এই হেতু 
অর্থ ধন্ম ও কামের সাধন স্বরূপ । 

যে ব্যক্তি বিপুল এশ্বর্যের অধিপতি হইয়া, দৈববশতঃ 

তাহা হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, তাহার যেরূপ কষ্ট, স্বভাবতঃ 
নির্দন ব্যক্তির কদাচ সেরূপ হইবার সম্ভীবন! নাই | ধনহীন 

ব্যক্তি আপনার দোষে ছুঃখ গ্রস্ত হইয়া, দেবগণেয় প্রতি দো- 
ষারোপ করে; কদাঁচ আপনার নিন্দা করে না। শান্ত্রজ্ঞানও 

তাহার ছুঃখনিরাকরণে সমর্থ হয় ন। নির্ধন ব্যক্তি কখন 

তৃত্যগণের প্রতি ক্রোধ প্রকাঁশ, কখন বা ঈর্ধযাবশতঃ সুহৃদ্- 
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গণের প্রতি দোঁষারোপ করে ।এইরূপে রোষপরতন্ত্রতা নিব- 
ন্ধন পুনঃ পুনঃ মোহগ্রস্ত ও মোহাভিভূত হইয়া, অকার্য্ের 
অনুষ্ঠানে প্ররুন্ত এবং অবশেষে পাঁপপরতন্ত্র হইয়া, জাঁতি- 
বিপ্লবে সমুখিত হয়। জাতিসঙ্কর নরকলাঁভের অদ্বিতীয় 
কারণ এবং যাবতীয় পাঁপকর্ত্ের অগ্রগ্নণ্য, সন্দেহ নাই। 
পাপপরায়ণ ব্যক্তি কোন রূপে প্রবোধ প্রাপ্ত না হইলে, 
নিশ্চয়ই নরকে গমন করে। প্রজ্ঞা ব্যতিরেকে প্রবোধ 
লাভেরও উপায়াস্তর নাই। প্রজ্ঞ৷ সহায়ে পাপ পারাবার 
কোন রূপে উত্তীর্ণ হওয়! যাঁয়। : প্রজ্ঞাচক্ষু প্রভাবে সমুদায় 
শীস্ত্রপর্ধ্যবেক্ষিত হইলে, ধর্্প্রবৃত্তি সমুদ্ভূত হয়। তখন 
লজ্জাই তাহার প্রধান অঙ্গরূপে পাপপ্রবৃত্তি দূরীভূত করিয়া, 

উত্তরোন্তর সম্দ্ধিলাত সংঘটিত করে। পুরুষ যত দিন শ্রীস- 
্পন্ন থাকে, তাবৎ যথার্থ পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হয়। 
যেব্যপ্তি প্রশান্ত হৃদয়ে সর্ববদ1 ধর্্নানুষ্ঠান ও বিবেচন! 
পূর্ববক কার্য করে, তাহার কখন অধশ্তাচরণ বা পাপ- 
কার্যে প্রবৃত্তি হয় না। যাহার লজ্জা! ও যুক্তিজ্ঞান নাই, 
সেস্ত্রীও নহে, পুরুষও নহে এবং সে কখন ধর্মের অধিকারী 
হইতে পারে না। প্রত্যুত শৃদ্রের ন্যায় নিতান্ত নিকৃষ্ট 
বলিয়। পরিগণিত হয়। লজ্জাশীল ব্যক্তি দেবতা ও পিতৃ- 
গণের এবং আপনার প্রীতি সম্পাদন করিয়া, চরষে 'যুক্তি- 
পদ প্রাণ্ত হন। মুক্তিই পুণ্যব্রত পুরুষের পরাকাষ্ঠা। 

হে জনার্দন! তোমর! আমার এই কথাগুলি আমাতেই 
প্রত্যক্ষ দর্শন করিতেছ ।আমর] রাঁজ্যভ্রশের পর এই কয়েক 
বশুসবর যেরূপে যাপন করিয়াছি, তাহা! তোমার অবিদিত 
নাই. অতএব এক্ষণে কোন রূপেই শ্রী পরিত্যাগ করিতে 
পারি' না। যদি রাজ্যলাভচেষ্টায় বিনষ্ট হইতে হয়, তাহাও 
শ্রেয়স্ব্ী। সম্প্রতি আমাদের প্রধান সক্কল্প এই, হয় উভদ়্ 
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পক্ষে সন্ধিবন্ধন দ্বার! শান্ত্ব ও মমভাবে পরস্পর রাঁজ্য ভোগ 
করি; তাহার অন্যথা হইলে, অনিচ্ছাঁপুর্বকও কৌরবদি- 
গকে সংহার করিয়া অপহৃত রাঁজ্যের পুনরুদ্ধার করিব । 
কিন্তু নংগ্রামে অবতরণ পৃর্ববক প্রাণিহিংসায় প্রবৃত্ত হওয়াও 
উত্তম কল্প নহে। ঈদৃশ নিকটসন্বদ্ধ কৌরবগণের কথ দূরে 
থাক, যাহাদের সহিত কিছুমাত্রও সম্বন্ধ নাই, তাদৃশ 
ভুর্ববৃন্ত ও অবজ্ঞাভাজন শক্রদিগকেও সংহার করিবে না। 
আ'র অসংখ্য জ্ঞাতি ও সহায়ভূত গুরুগণের বধ করাও 

নিতান্ত দোষাঁবহ, সন্দেহ নাই! ফলতঃ, যুদ্ধ কখন মঙ্গলের 
হেতু নহে। কিস্তুকি আশ্চর্য, এই পাপকার্য্যই ক্ষত্রিয়গ- 
ণের একমাত্র ধর্ম হইয়া উঠিয়াছে। আমরাও সেই জঘন্য 
ক্ষত্রিয়বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব ধন বা অরর্ন্ম 
হউক, যুদ্দই আমাদের একমাত্র ব্যবসা, তদ্ভিন্ন আর সম- 
স্তই নিন্দনীয় । শৃদ্রের শুশ্রাষা, বৈশ্যের বাণিজ্য, ব্রাহ্মণের 
ভিক্ষা এবং আমাদের হিংসাই চিরন্তন ধর্ম । হে দাশার্্! 
সকলেই আত্মধন্মানুরূপ ব্যবহার করে। অতএব মৎ্স্যগণ 

যেরূপ মৎস্য ভক্ষণপুর্ববক জীবন ধারণ এবং কুকুর সকল 
যেরূপ কুকুরদিগকে সংহাঁর করে, ক্ষত্রিয়েরাও সেইরূপ 
ক্ষত্রিয়দিগের নিপাঁত করিয়া থাকে । হে শৌরে ! যুদ্ধে 
কলির সান্নিধ্যবশতই সহত্র সহস্র প্রণী বিনষ্ট হয়। বল 
যেরূপ নীতিসহায়, জয় ও পরাজয় সেইরূপ দৈবের আয়ত্ত; 
মরণ বা জীবন কাহারও ইচ্ছাধীন নহে, এবং কালই 
সুখ ছুঃখের অধিষ্ঠাতা । এক ব্যক্তিও বহুসংখ্যক লোকের 
জীবন বিনাশ করিতে পারে, আবার বনু ব্যক্তি সমবেত 
হুইয়া, এক জনকে সংহাঁর করে । সেইরূপ, পৌরুষহীন 
ূর্ব্বল ব্যক্তিও শুরবীরকে সংহার করিতে পারে, এবং অ্য- 
শস্বীও যশ ন্বীর ধ্বংস করিয়! থাঁকে। যুদ্ধে উভয় পক্ষেই জয় 

(৩২) 
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পরাজয় দৃষ্ট হয় ন বটে; কিন্তু পরস্পরের প্রায় একরূপই 
অপচয় হইয়া থাকে । যাহারা পলায়ন করে, তাহাদের 
সৈন্য ও ধন উভয়ই প্রচুর পরিমাণে ক্ষয় হয়। ফলতঃ, যুদ্ধ 
সর্বপ্রকারেই পাপ কর্ম । আহত করিলেই, প্রতিহত 
হইতে হয়। আহত ব্যক্তির জয় পরাজয়ের ইত্তর বিশেষ 
নাই। মৃত্যু ও পরাভব আমার মতে একরূপ। জয় হইলেও 
ক্ষঠিগ্রন্ত হইতে হয়। শক্রগণ নিহত না করুক, অন্ততঃ 
কোঁন ন| কোন প্রিয় ব্যক্তিরও প্রাণ বিনাশ করে । এই রাপ 
বলহীন এবং প্রিয়জনবিহীন হইলে, জীবনের প্রতি সর্বথ৷ 
বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। ধীর, লজ্জাশীল, সদ্গুণসম্পন্ন ও 
দয়াবান্ ব্যক্তিরাই প্রায় সমরে বিনাশ প্রাপ্ত হন; ছুরাচার- 
দিগের কিছুই হয় না। 

হে মধুসুদন! পরম শক্রকেও সংহাঁর করিলে, চিরকাল 
অনুতণপ করিতে হয়। বিশেষতঃ, হতাঁবশিষট শত্রু কোন- 
মতেই বৈরনির্ধাতিন প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিতে পারে না; 
বলপ্রাপ্তড হইলেই, বিজয়ী পক্ষের সর্বনাশে প্ররুভ্ত হয়! 
এই দ্ূপে বিজয়লাভ শক্রতাঁর স্থ্টি করিয়া, পরাজিত 
ব্যক্তিকে চিরকাল দুঃখসাগরে নিমগ্ন করে। শন্রহীন ব্যক্তি 
পরাজয়চিস্তাপরিশুন্য হইয়া, প্রশান্ত হৃদয়ে নিদ্রান্থখ 
অনুভব করে; কিস্তু জাঁতবৈর পুরুষ সসর্পগৃহবাসীর ন্যায় 
সর্ববদ1 শঙ্কিত ও দুঃখিত হৃদয়ে কালযাপন করিয়। থাকে । 
যে ব্যক্তি সকলের উচ্ছেদসাধনে সযত্ব, সে কখন যশোলাভ 

করিতে পারে না; প্রত্যুত বিপুল যশোরাশি হইতেও পরি- 
ভ্রষ্ট হইয়া, সর্বলোকসঞ্চারিণী চিরস্থায়িনী অকীর্তি সঞ্চিত 
করে| বৈরাঁনল চিরকাল প্রজ্বলিত খাকিলেও নির্বাণ হয় 
না.। শক্রবংশীয় কোন পুরুষ বিদ্যমান থাকিলে, পুর্বববৈর 
স্মরণ করিয়া দিবার ও লোকের অসদ্ভাঁব থাকে না। 
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হে জনার্দন ! বৈর দ্বার বৈর উপশমিত না হইয়!, ঘৃত- 
সংলগ্ন অগ্রির ন্যায় পুনঃ পুনঃ বদ্ধিত হইয়া থাকে । অতএৰ 
ছিদ্র যখন চিরস্থায়ী রূপে কোন মতেই পরিহার্য নহে,তখন 
এক পক্ষের বিনাশ ব্যতিরেকে শাস্তিলাভ সম্ভব নহে । 

ছিদ্রান্থেষী ব্যক্তি কোন কালেই এরূপ দোষ পরিহার 
করিতে পারে না। নিরন্তর অন্তর্দাহকারী পুরুষকাঁর জনিত 
স্বাভাবিক মনোত্বর মরণ ব। পরিহার ভিন্ন কখনই নির্ব্ধাণ 
হইবার নহে। 

হে হৃষীকেশ ! শক্রগণের যুলোৎপাঁটন করিতে পারিলে, 
রাজ্যপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তাহ! নিতান্ত নির্দয়ের কার্য | 
রাজ্যপরিত্যাগ দ্বারা শান্তি সংস্থাপন করাও একপ্রকার 
স্বত্যু। কারণ, তদ্ছারা আত্মপক্ষের সমুচ্ছেদ এবং গ্রতি- 
পক্ষগণের সংশয়, উভয়ই সম্ভব। অতএব রাজ্যত্যাগ বা 
কুলক্ষয় কিছুই আমাদের রুচিকর নহে । যাহাতে যুদ্ধ ন! 
হয়, সর্ববপ্রযত্বে এরূপ চেষ্টা করিয়া, অবনতি দ্বারাও শান্তি 
সংস্থাপন কর! সর্ববথ৷ শ্রেয়ঃকল্প। এইরূপ শান্তিই গরীয়মী। 
সাম্ভৃবাদ বিফল হইলে যুদ্ধই প্রশস্ত; তখন বিক্রম প্রকাশে 
নিরস্ত হওয়া কোন মতেই উচিত নহে। সাম্তববাদ প্রতিহত 
হইলে, যেরপ নির্দয় ব্যাপার সংঘটিত হয়, কুক্ুরদিগের 
কলহ তাহার উত্তম দৃষ্টান্ত। কুকুরগণণ প্রথমতঃ লাস্কুল চালন, 
গর্জন, প্রত্যুত্তর প্রদান, চক্রাকারে পরিভ্রমণ, দত্ত প্রদর্শন ও 
ঘন ঘন চীৎকার করে, তদনস্তর যুদ্ধে প্রবৃ্ত হয়। হে কৃষ্ণ! 
তাহাদের মধ্যে যে বলবান্, সে অন্যকে পরাজয় করিয়। 
ভক্ষণ করে। বিবেচনা করিলে, মনুষ্যদিগেরও অবিকল 
এইরূপ ঘটিয়! থাকে । কিন্তু ভূর্ববলের প্রতি আস্থা ও অবি- 
রোধ ভাব প্রদর্শন করাই বলবানের সর্ববথ! কর্তব্য । কারণ, 
দুর্ব্বল ব্যক্তি দহঙ্গেই প্সবনতি শ্বীকাঁর করে। হেবান্ুদৈব! 



নার মহাভারত! 
ধূতরা& আমাদিগের জ্যেষ্ঠ তাত, বৃদ্ধ, রাজা ও মাননীয়; 
ভাহার নিকট সম্মান, পুজ। ও অবনতি স্বীকার করাই আঁমা-. 
দের অবশ্য কর্তব্য । কিন্ত তিনি পুত্র ও পুত্রন্সেহের 
নিতান্ত বশীভূত ; কখনই আমাদের প্রণিপাত গ্রহণ করি- 
বেন না। অতএব অতঃপর কর্তব্য ও তদ্বিষয়ে তোষার যুক্তি 
কি? আমাদের ধন্দ্ম ও অর্থরক্ষারই ব উপায় কি? হে 
পুরুযোভ্ম ! ঈদৃশ দারুণ অর্থকৃচ্ছ সময়ে তোমা! ভিন্ন আর 
কাহারে পরামর্শদাত। গ্রহণ করিব? তোমার ন্যায় প্রিয়, 
হিতৈষী, সর্ববকর্্মবিশেষজ্ঞ ও সকল বিষয়ের মীমাংসানিপুণ 
নুহ আর কে আছে? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বান্ুদেব যুধিষ্ঠিরের বাক্য শ্রাবণ 
পুর্ববক কহিলেন, মহারাজ! আমি আপনাদের উভয় পক্ষে- 
রই অর্থসাধনার্থ কুরুসভায় গমন করিব। তথায় আপনার 
অভিপ্রায় বলবৎ রাখিয়া, শাস্তিলাভ করিতে পারিলে, 
আমার পরম পুণ্যানুষ্ঠান হইবে । বলিতে কি, সন্ধি করিতে 
পারিলে, সমস্ত কৌরব ও স্যঞ্য়গণ, পাগুবগণ, ধৃতরাষ্ট্রের 
পুত্রগণ এবং সমগ্র মেদিনীমণ্ডলকে মৃত্যুকবল হইতে উদ্ধার 
করিব। 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে কৃষ্ণ তুমি কৌরব সভায় গমন 
কর, ইহ! আমার অনভিমত নহে; কিন্তু সুযোধন তোমার 
সছুক্তিও রক্ষা করিবে না। বিশেষতঃ, তথায় ছুর্য্যোধন- 
পক্ষীয় অসংখ্য ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়াছে ; অতএব সেখানে 

তোমার প্রবেশ কর! আমার রুচিকর হইতেছে না। হে 
জনার্দন ! 'তোমার অনিষ্ট হইলে, রাজ্য, ধন, আখ, স্বর্গে 
স্বর্ধ্য এবং দেবত্বও আমার প্রীতিজনক হইতে পারে না। 
ভগবান্ কহিলেন, মহারাজ ! ছুর্য্যোধনের পাপবুদ্ধি আমার 
অবিদিত নাই; কিন্তু তাহার নিকট গমন করিলে, আমরা 
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সকল রাজন্যগণের নিন্দা হইতে পরিত্রাণ পাইৰ। ইতর 
পশুগণ যেরূপ পিংহদর্শনে ব্যাকুল হয়, সেইরূপ আমি 
ক্রুদ্ধ হইলে, সমবেত সমস্ত পার্থিবগণ আমার সম্মুখে সুস্থির 
থাকিতে পারিবে না। যদি তাহার আমার প্রতি কোন- 
প্রকার গর্হিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তাহা! হইলে আমি 
সমস্ত কুরুকুল নিম্ল করিব, এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি। 
হে কোৌন্তেয় ! তথায় আমার গমন কর কদাচ নিষ্কল হইবে 
না। যদিও উদ্দেশ্য সফল না হয়, কিন্তু পরিণামে কোন- 
রূপ পরিবাদ উপস্থিত হইবে না। 

যুধিঠির কহিলেন, হে হৃধীকেশ ! তোমার যাহা অভি-. 
রুচি, কর। নিরাপদে কৌরবগণ সমীপে গমনপুরর্বক তাহা- 
দিগকে এরূপে শাস্ত করিবে, যাহাতে আমর। পরস্পর 
সন্ষিবদ্ধ হইয়। প্রীত হৃদয়ে কালাতিপাত করিতে পারি। 
এক্ষণে প্রার্থন। এই, প্রত্যাবর্তনসময়ে তোমারে যেন দিদ্ধ- 
মনোরথ ও কুশলী দেখিতে পাই। হে জনার্দন! তুমি 
আমাদের ভ্রাতা ও সখা; আমার ও অর্জুনের তুল্যরূপ 

প্রীতিভাজন ; বিশেষতঃ, তোমার সহিত আমাদের এরূপ 
সৌহার্দ যে, তোমার প্রতি কোন বিষয়েই সংশয়সম্ভাবনা 
নাই। অতএব আমাদের কল্যাণসম্পাদনার্থ শুভ যাত্র! 
কর। হে কৃষ্ণ! উভয় পক্ষই তোমার পরিজ্ঞাত আছে, 
এবং যেরূপ প্রয়োজন ও যেরূপ প্রস্তাব কর! কর্তব্য তাহাঁও 

তোমার অর্বিদিত নাই। অনএব সাস্তববাদ বা যুদ্ধপ্রস্তাঁবই 

হউক, যাহা হিতকর ও ধর্ম্মসঙ্গত তাহাই নুফোধনসমীপে 
ব্যক্ত করিবে। | 



২৫ ২ মহাভারত । 

ত্রিসণ্ততিতম অধ্যায়! 

বাঁন্ুদেব কহিলেন, আমি সঞ্জয়ের বাক্য শুনিয়াছিঃ 

আপনার কথাও শুনিলাম ; শক্রদিগের ও আপনার অভি- 

প্রায়ও আমার আ্বদিত নাই। আপনার বুদ্ধি ধর্ম্মের অনু- 

গামিনী; তাহারা কেবল পাপেরই অনুবর্তী। বিনাধুদ্ধে 

যাহা লাভ হইবে,আঁপনি তাহাই বহুমত বোধ করেন; কিন্ত 

ভিক্ষারত্তিরূপ যাবজ্জীবন ব্রন্মচর্যযব্রতের অনুষ্ঠান ক্ষত্রি- 

য়ের পক্ষে প্রশস্ত নহে । বিধাতা সংগ্রামে জয় ও মৃত্যুর যে 

বিধি করিয়াছেন, তাহাই ক্ষত্রিয়ের সনাতন ধর্ম্ম। কৃপণত। 

প্রদর্শন তাহ'র পক্ষে কখনই উচিত নহে । ফলতঃ, হীন ভাব 

ক্ষত্রিয়ের জীবিকানির্ববাহের প্রবল প্রতিবন্ধক। অতএব 

আপনি সমুচিত পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক শকত্রনাশ করুন। 

লোভপরতন্্র ধার্তরাষ্ট্রগণ দীর্ঘকাল বীর পুরুষগণের সহবাঁদে 

থাকিয়া, নিরতিশয় স্নেহ ও মৈত্রী প্রদর্শন পূর্ববক যেরূপ 

বলশালী হইয়াছে, তাহাতে কোন ক্রমেই তাহারা আপনার 

সহিত সন্ধিবন্ধ হইবে না । হে বিশাম্পতে ! তাহার! ভীন্ম” 

দ্রোণ ও কৃপাচার্ধ্য প্রভূতিকে সহায় পাইয়া, আপনাদিগকে 

বলশালী বোধ করিতেছে, অতএৰ আপনি যাবৎ ম্বভৃতা ও 

নযত্তা প্রকীশ করিবেন, তাব€ রাজ্যভোগে বঞ্চিত থাকি- 

বেন, সন্দেহ নাই। তাহারা কি করঃণাবুদ্ধি, কি হীনতা 

কি ধর্ম্ার্ঘবোধ, কিছুতেই আপনার অভিলাষদাধনে সমর্থ 

হইবে না। হে রাজন! আপনারে যখন তাঁহীরা কৌপীন 

ধারণ করাইয়াও অণুমাত্র অনুতণ্ত হয় নাই, তখন যে 

কখনই সন্ধি করিবে না» ইহা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে । 



উদ্যোগ পর্থ। ২৫৩ 
বলিতে কি, আপনি ধর্মপরায়ণ, মৃদু, দাস্ত, দানশীল ও 

ব্রতনিষ্ঠ হইলেও, যে ছুরাচার ক্রুরমতি দুর্ষ্যোধন তীন্ম, 
দ্রোণ, বিদুর, মহাত্মা! ব্রাঙ্মণগণ, রাজ! ধৃতরা্র, প্রধান প্রধান 
কৌরবগণ ও নাগরিকদিগের সমক্ষেই আপনারে কপট দ্যুতে 
পরাজিত করিয়া, কিছুমাত্র লজ্জিত হয় নাই, তাহা'র প্রতি 
স্নেহ করা কদাচ কর্তব্য নহে । হে ভারত! আপনার কথা 
কি, তাহারা সকলেরই বধ্য। ভাবিয়া দেখুন, ছুর্ষ্যোধন 
ভ্রাত্গণের সহিত মিলিত হইয়া, আত্মশ্লাঘ। প্রদর্শন পুর্ববক 
প্রফল্ল হৃদয়ে বিসদৃশ বচনপরম্পর! প্রয়োগ করত আপনারে 
ও আপনার সোদরদিগকে যার পর নাই মর্্মপীড়া প্রদান . 
করিয়াছিল। এ ছুরাত্ম! যুক্ত কণ্টে বলিয়াছিল যে, পাঁগুৰ- 
দিগের আর নিজন্ব বন্ত কিছুই নাই; ইহাদিগের নাম ও 
গোত্র পর্য্যস্তও বিক্রীত হইল। কালসহকারে ইহার খবা- 
কৃত হইবে, সন্দেহ নাই। এবং অতঃপর জীবিকানির্ববা- 
হার্থ ইহাদিগকে প্রজাগণের সাহাব্য প্রার্থনা! করিতে হইবে। 
যেহেতু, ইহাদের রাজ্যাঙ্গ আমাদের অধিকৃত হইয়াছে। 
অধিক কি; দ্যুতক্রীড়াসময়ে ছুরাত্মা ছুঃশীনন রোদনপরা- 
য়ণ! দেবী দ্রৌপদীরে অনাখার ন্যায় কেশে আকর্ষণপূর্ব্বক 
সভামধ্যে আনয়ন এবং সকলের সমক্ষেই গবী গবী বলিয়! 
উপহাস করিয়াছিল। তশ্কালে ভবদীয় ভ্রাতুগণ আপ- 
নার প্রতিষেধ ও ধর্দ্মপাশে বদ্ধ থ'কাতেই, তাহার প্রাতি- 
কারসাধনে সমর্থ হন নাই। বনপ্রস্থানসময়েও ছুর্য্যোধন 
জ্ঞাতিগণ সমক্ষে আত্মশ্লাঘ। সহকারে আপনারে নান। 

প্রকারে কটুক্তি করিয়াছিল। সেই সময়ে সমবেত সাধুচরিত্র 
মহাত্মাগণ আপনারে নিরপরাধ মনে করিয়া, কেবল সাশ্রু- 

কে রোদন করিতে লাগিলেন। ব্রাঙ্ধণ বা রাজন্যগণ কেহই 
তাহার কথার আহ্লাদিত হুন নাই। সমস্ত সভামদ্গণই 



২৫৪ মহাঁভারত। 
তাহারে নিন্দা করিয়াছিলেন। হে শক্রতাঁপন! দিন্দাই 
সাধুচরিত্র ব্যক্তির বধ। নিন্দাঁজীর্ণ জঘন্য জীবন ধারণ করা 
অপেক্ষা এক বারে বিনষ্ট হওয়। শত গুণে শ্রেয়স্কর। দুরাত। 
যখন যাবতীয় নরপতিগণের নিন্দাবাদেও লজ্জিত হয় নাঁই, 
তখন আর তাঁহার মৃত্যুর অপেক্ষা কি আছে? ঈদৃশ জঘ- 
ন্যাচার ব্যক্তিরে নিহত করা স্বল্লায়াসসাধ্য । বিশেষতঃ, এই 
ছুরাত্ম! সর্পের ন্যায় সকলেরই বধ্য। অতএব তাহারে সত্বর, 
বিনষ্ট করুন; কিছুমাত্র সংশয় করিবেন না। 

হে অনঘ ! ধৃতরাস্র বা ভীম্মের নিকট আপনার প্রণিপাত 
. ক্বীকার কর। অবৈধ নহে । ইহা আমারও অভিমত । অতএব 
হে রাজন্! আমি কৌরবসভায় গমন করিয়া, ছুর্য্যোধনের 
প্রতি যাহাদের দ্বিধাবৃদ্ধি উপস্থিত হয়, তাহাদের সংশয় 
ছেদন করিব। এবং সমবেত রাজগণ সমক্ষে আপনার অপা- 
ধারণ গুণরাশি ও তাহার দোষ সমস্ত কীর্ভন করিব। দিগৃ- 
দিগন্তরসমাগত ভূপালগণ আমার সেই ধর্মার্থসম্পন্ন হিত- 
বিধায়ী বাক্য শ্রবণ করিয়া, আপনার ধর্ম্মপরায়ণত। ও 
সত্যবাদিতায় প্রত্যয়বদ্ধ হইবেন এবং ছুধ্যোধনকেও 
লোভপরবশ ও ছুরাঁচার বলিয়! জানিতে পারিবেন। অধিক 
কি, তথায় নাগরিক ও জনপদবাসী ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণচতুষ্টয় 
এবং আবালবৃদ্ধ সকলের সমক্ষে ই ছুর্যেযাোঁধনের নিন্দ। করিব। 
শান্তি প্রার্থনা করিলে, কেহই আপনারে অধার্ম্িক বোধ 
করিবে না। প্রত্যুত, সকলেই সকৌরব ধৃতরাষ্ট্রের নিন্দা 
করিবে। এই রূপে সর্বলোকবিগর্হিত ছুরাত্মা ছুর্য্যোধন 
নিন্দাপ্রভাবে নিহত হইলে, আপনার কর্তব্য কার্য্য সব্বথ৷ 
স্ুুসম্পন্ন হইবে। অতএব আঁমি কুরুসভায় গমন করিয়া, 
যাহাতে আপনার স্বার্থহা'নি না হয়, এরপে. শ্ান্তিস্থাপনে 
যত্ব করিব। ইহাঁতেও যদি ত'হা'র! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ। ব1 



উদ্যোগ পর্ব! ২৫৫ 
তাঁহ'র নিমিত্ত চেক্টা করে, তাহা হইলে, আঁমি অচিরাঁৎ 
আপনাদের জয়সাধনার্থ প্রত্যাগমন করিব । 

হেভারন! ছুর্ণিমিত্তের প্রাছুর্ভাৰ দেখিয়া স্পষ্ট 
প্রহীতি হইতেছে যে, শক্রগণের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ করিতে 
হইবে । দেখুন, সন্ধ্যাসময়ে মুগ ও বিহঙ্গমগণ ভয়ঙ্কর শব্দ 
করে ; হস্তী ও অশ্বগণের ঘোর রূপ লক্ষিত হয়, এবং হুতাঁশনও 
নানাপ্রকার বিকট বর্ণ ধারণ করেন।সর্ববসংহারকাঁরী কৃতান্তের 
আবির্ভাব ভিন্ন এরূপ ঘটনার সম্ভীবনা কোথায়? অতএব 
আপনার যোধগণ রদ্ধনংকল্প হইয়, শক্স্র, কবচ, রথ, হস্তী, 

অশ্ব ও যন্ত্র প্রভৃতি সাংশ্রামিক সামশ্রীসম্তার সজ্জিত করুক 
এবহ অশ্ব, গজ ও রথ সমুহের পরিচর্যায় নিযুক্ত হউক। 
আপনিও সংগ্রামপ্রয়োজনীয় সমুদায় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া 
রাখুন । ফলতঃ, ভর্য্যোধন যে আপনার সম্বদ্ধিসম্পন্ন রাজ্য 

হরণ করিয়াছে, জীবিত অবস্থায় কখনই তাহ প্রত্যর্পণ 
করিতে পারিবে না। 

চতুঃসপ্ততিতম অধায়। 

ভীম কহিলেন, হে মধুসূদন! যাহাতে উভয় পক্ষের 
শান্তিসংস্থাপন হয়, এরপ প্রস্তাব করিবে ; বুদ্ধপ্রসঙ্গ দ্বারা 

তাহাদিগকে ভয়প্রদর্শন করিও না। ক্রোধপরায়ণ উৎ্সাহ- 

শীল কল্যাণবিদ্বেষ্টা মহাভিমানী ছুর্য্যোধনকে 'কটুবাক্য 
বল। কখনই উপযুক্ত নহে; সাস্তববাদ প্রয়োগ পুর্ববক সাস্তবনা 
করিবে। যেব্যক্তি স্বতাবতঃ পাপালজ্, দক্্যনির্বিবশেষ- 

চিত্ত, এশ্বর্ধ্যমদান্ধ, অদূরদ শাঁ, নিষ্ঠ,র, সাধুখণের মধ্্যাদা- 
(৩৪), 
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ংঘমে তহপর, নিত্য ক্রোধপরাঁয়ণ, ক্রুরবিক্রম, অবিনীত 
ও বঞ্চনাপ্রিয় এবং প্রাণান্তেও স্বমত পরিহার পুর্ববক স্বেচ্ছা" 
ভঙ্গে সম্মত হয় না, তাহার সহিত সন্ষি কর সহজ 'নহে। 

এ ছুরাত্বী আপনিও ধর্মের মর্ম বুঝিতে পারে না, এবং 
নুহ্ৃদ্গণেরও বশীভূত নহে; তৃণাচ্ছন্ন ভূজঙ্গের ন্যায় স্বাভা- 
বিক দুষ্টভাব আশ্রয় করিয়া, বন্ধুবর্গের মনংপীড়া উৎপাদন 
ও পাপ সঙ্কলন করে। 

হে বাসুদেব ! ছুর্য্যোধনের সৈন্য, শীল, স্বভাব, বল ও 
পরাক্রম তোমার অবিদিত নাই। দেখ, পুর্বেব কৌরবগণ 
সপুত্রে সর্ববদ1 সন্তৃষ্ট থাকিত এবং আমরাও দেবরাজের 
অনুজগণের ন্যায় সবান্ধবে সন্তুষ্ট হৃদয়ে কাল যাপন করি- 
তাম; কিন্ত হে বান্তদেব! শিশিরাবসানে অরণ্য যেমন 

দাবানলে দগ্ধ হয়, তদ্রপ ছুষ্যোধনের ক্রোধানলে সমগ্র 

কৌরববহশ ভন্মপাশ্ড হইবে। হে জনার্দন! মহাতেজস্থী 
অস্সরদিগের কলি, হৈহয়দিগের উদাবর্ত, মীপদিগের জন- 
মেজয়, তালজউ্ঘদিগের বহুল, ক্রমিদিগের বন্দু, স্ুবীর- 
দিগের অজবিন্দু, ন্ুরাষ্্রদিগের রুষদ্ধিক, বলহিদিগের অরকর্জ, 
চীনদিগের ধৌতঙমুলক, বিদেহদিগের হয়্রীব, মহৌজল- 
দিগের বরয়ু, নুন্দরবেগদিগের বাহু, দীপ্তাক্ষদিগের পুরূরবা, 
চেদিদিগের সহজ, প্রবীরদিগের বুষধ্বজ, চক্দ্রবংশীয়দিগের 
ধারণ, মুকুটদিগের বিগাহন এবং নন্দিখেগদিগের সম এই 
অফ্টাদশ নরপতি কুলনাশন রূপে যুগান্ত সময়ে জন্ম গ্রহণ 
পূর্বক স্বস্ব জ্ঞাতি ও বন্ধুবান্ধবদিগকে সমুলে উন্মুলন 
করিয়াছিল। ছুর্য্যোধনও সেইরূপ বর্তমান যুগে পাপের 
অবতার স্বরূপ কুরুবৎশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছে । অতএব 
হে উগ্রপরাক্রম! শান্ত ভাবে তাহার সন্তোষজনক রূপে 
ধর্্মার্থসম্পন্ন হিতকর বাক্য প্রয়োগ করিবে । আমরা বরং 
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নযত্রভাঁবে তাহার আনুগত্য করিব, তথাপি যেন ভাঁরতবংশ 
বিনষ্ট ন1 হয়। হে মধুসূদন! যাহাতে পরস্পর কোন বিষয়ে 
সম্পর্ক না থাকে, এরূপ. চেষ্টা করিবে। তাহাদের 
দুর্বব,দ্ধিবশতঃ কুরুকুলে যেন কুলক্ষয় নিবন্ধন কলঙ্কম্পর্শ 
নাহুয়। হে কৃষ্ণ! প্রবীণপ্রবর পিতামহ ও অন্যান্য 
সভাসদ্্দিগকে কহিবে, তাহার] যত্বুপর হইয়া, ছুর্যযোধনের 
সান্ত্বনা ও ভ্রাতৃগণ মধ্যে সৌন্রান্র সংস্থাপন করুন। আমি 
শান্তির নিমিনত এইরূপ বলিতেছি, এবং রাজাও ইহার 
প্রশংসা করেন; অর্জুনেরও যুদ্ধে অভিলাষ নাই; যেহেতু, 
উনি পরম দয়াবান্। 

পঞ্চসণ্ডতিতম অধ্যায় ? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাঁস্ুদেব পর্বতের লঘৃত্ব ও হুতী- 
শনের শীতলতাঁর ন্যায় ভীমের এই অসম্ভাবিতপুর্র্ব স্ব 
বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহারে যুগপৎ পরিহাম এবং বায়ু 
প্রেরিত অনলের ন্যায় উত্তেজিত করিবার মানসে কহিতে 
লাগিলেন, হে বুকোদর! আপনি অন্যান্য সময়ে হিংসা- 

পরতন্ত্র ক্রুরমতি ধার্তরাষ্ট্রদিগের সংহারমানসে যুদ্ধেরই 
শহস। করিয়। থাকেন ; রাত্রিকাঁলে চিন্তায় আপনার নিদ্রো- 

বেশ হয় না। অধিক কি, নুযুক্জ ভাঁবে শয়ন পূর্বক জাগরণেই 
রজনী যাপন করেন। সর্ধবথ! শান্তিবিরোধী কঠোর বাক্য 
প্রয়োগ এবং দিবাঁনিশ ক্রোধানলে দহ্যমান হইয়া, সধুম 
বহ্ছির ন্যায় দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ভারার্ত ও ছুর্বব- 
লের ন্যায় একাস্তে শয়ন করিয়া! থাকেন। যাহার! আপনার 
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প্রকৃত ভাব পরিজ্ঞানে অসমর্থ, তাহারা এইরূপ দর্শনে 
আপনারে উন্মন্ত জ্ঞান করে। হে বুকোদর! মাতঙ্গ যেরূপ 

বৃক্ষদলন পুর্নবক ক্ষিতিতলে পদাঁঘাত করিতে করিতে শব্দ 
করে, সেইরূপ আপনিও কখন কখন শব্দ করিতে করিতে 

ধাবমান হন। লোকের সহিত আলাপাদি করিতে আপনার 
আনন্দ হয় না; দিবা! বিভাবরী কেবল নির্জন বাঁসেই অতি- 
বাহিত করেন। আপনি একান্তে উপবিষ্ট হইয়], কখন কখন 

অকস্মাৎ হাস্য ও রোদন করিতে করিতে জানুদ্ধয়ের মধ্যে 

মস্তক সংস্থাপন পুর্বক নিমীলিত নয়নে বনুক্ষণ নিস্তদ্ধ 
থাঁকেন। পুনরায় সহস! ভ্রতঙ্গি ও ওষ্ঠদ্বয় দংশন করিতে 
করিতে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিবিক্ষেপ করেন। এ সকল ক্রোধের 
অন্ুতব ভিন্ন আর কিছুই নহে। হে পরন্তপ! পুর্বে 
আপনি ভ্রাতৃগণমধ্যে এইরূপ প্রতিজ্ঞ! পুর্ববক গদ। গ্রহণ 
করিয়াছিলেন যে, সূর্য্য যেরূপ স্বীয় তেজঃপুগ্ত উদ্দগরণ 
পুর্ববক পূর্ব দিকে উদ্দিত হন এবং পশ্চিম দিকে এস্ত গমন 
পুর্ববক মেরু প্রদক্ষিণ করেন, কখন তাহার অন্যথ! করেন 
না; সেইরূপ আমি সত্য বলিতেছি যে, এই গদা দ্বার রোষ- 
পরায়ণ ছুর্্োধনকে বিনষ্ট করিব; কোন মতে তাহার 
ব্যতিক্রম হইবে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ! অদ্য আপনার বুদ্ধি 
শান্তির দিকে ধাবমান হইতেছে । আপনার এইরূপ ভয় 
দেখিয়া বোঁধ হইতেছে যে, যুদ্ধকাল উপস্থিত হইলে, 
যুদ্ধাভিলাষী ব্যক্তির চি্তবৈপরীত্য সংঘটিত হইয়। থাকে । 

আপনি জাগরণ ও নিদ্রা সকল অবস্থাতেই দুর্নিমিত 
সকল নিরীক্ষণ করেন ) বোধ হয়, সেই জন্যই শান্তির অভি- 
লাষী হইয়াছেন। হায়! আপনি ক্লীবের ন্যায় আপনারে 
নিতান্ত কাপুরুষ বোধ করিতেছেন। মোহের বশীভূত 
হওয়াতেই আপনার অন্তঃকরণ এরূপ বিকৃত হইয়াছে, 
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সন্দেহ নাই। আপনার হৃদয় কম্পিত, মন বিষণ ও উরু" 
স্তম্ত উপস্থিত হইয়াছে; সেই জন্যই শান্তিলাভের ইচ্ছ। 
করিতেছেন ।বুঝিলাম,মনুষ্যের অন্তঃকরণ সর্ববথ। অস্থির এবং 
বায়ুবেগচলিত শাল্মলীবীজের ন্যায় সর্বদা চঞ্চল ভাবে 
অবস্থিতি করে। কিন্তু গোর বাকৃশক্তির ন্যায় আপনার 

এই অসন্ভাবিত নিন্দনীয় প্রকৃতি দর্শন পূর্বক পাওবগণ 
নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছেন! তাহাদের মনোরৃতি উড়প- 
হীনের ন্যায় বিষাদনাগরে মগ্ন হইতেছে। হে ভীমসেন! 
আপনার এইরূপ বিসদৃশ বাক্যে আমিও নিতান্ত বিন্ময়াবিষ্ট 
হুইয়াছি। পর্বতের গতিশক্তি যেরূপ অসম্ভব আপনার 
এই বাক্যও সেইরূপ অসঙ্গত। অতএব আপনার বংশ ও 
পুর্ববানুষ্ঠিত কাধ্য সকল পধ্যালোচনা পুর্ববক উৎ্পাহ অব- 
লম্বন, বিষাঁদবিসর্ন ও অন্তঃকরণ শান্ত করুন। হে অরি- 
ন্মম! ভবাদৃশ অনল্পখীর্ধ্য পুরুষগণ কখন এপ গ্লানিযুক্ত 
হন না। ক্ষত্রিয়দিগের স্বপ্রতাপবিজিত বস্তই ভোগের 
উপযুক্ত বিষয় । 

ষটসণ্ততিতম অধ্যায় | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কোঁপনস্বভাব অসহিষ্ুট ভীম- 
সেন বাস্ুদেবের বাক্য শ্রবণ পুর্র্বক সুশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় 
তৎক্ষণাৎ উত্তেজিত ও সত্বর হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, হে 
জনার্দন! আমার অভিপ্রায় একরূপ, কিন্তু তুমি অন্য গ্রকাদ্ধ 
বিধেচন। করিতেছ। সংগ্রাম যে আমার নিরতিশয় প্রিয় 
এবং আমার বীর্য্যও যে অমোঘ, দীর্ঘকাল সহবাসে তাহ। 
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তোমার অবিদিত নাই। কিন্তু কি আশ্রর্্য ! তুমি জানিয়া 
শুনিয়াও অনভিজ্ঞের ন্যায় নীরহীন হদমধ্যে প্লবমান হুই- 
তেছ। এবং সেই জন্যই ঈদৃশ অসদশ বাক্যে আমারে 
অনুযোগ করিতেছ। কিন্তু ভীমমেনের প্রকৃত ভাব না 
জানিয়। কোন্ ব্যক্তি তোমার ন্যায় এরূপ অযুক্তরূপ বাক্য 
প্রয়োগ করিতে পারে? তুমি যে আমার যথার্থ প্রকূতি 
জানিতে পার নাই, সেই জন্যই আপনার অসামান্য পৌরুষ 
ও পরাক্রম প্রকাশ করিন্ছি, শ্রবণ কর। যদিও আত 
প্রশখসা সর্ববথ! নিন্দনীয়, কিন্তু তোমার ভগ সনায় অগত্যা 
আত্মপরিচয় প্রদান করিতে হইল। হেবান্দেব! এইযে 
নিখিল প্রজাগণের জননীস্বরূপ অসীম ও অনন্ত ত্বর্গ ও মর্ত্য 
লোক অবলোকন করিতেছ, যদি ইহারা ক্রুদ্ধ হইয়া, 
শিলাঘয়ের ন্যায় সহসা মিলিত হয়, তাহ! হইলেও আমি 
ইহাদিগকে প্রতিনিবৃন্ত করিতে পারি। আমার এই 
প্রকাণ্ড পরিঘ সদৃশ ভূজদ্বয়ের মধ্যভাগ অবলোকন কর, 
সমগ্র ভূমগুলে এরূপ কোন ব্যক্তি নাই যে, ইহাতে পতিত 
হইয়া, পরিত্রাণ পাইতে পারে । আমি কাহারে আক্রমণ 
করিলে, গিরিরাজ হিমালয়, যাঁদোরাজ সমুদ্র বা দেবরাজ 
পুরন্দরও বল প্রকাশ পুর্ববক রক্ষা করিতে পারেন না। হে 
মাধব! আমি পাণওবশক্র ক্ষত্রিয়দিগকে সমরে ভূতলশায়ী 
করিয়া, অনায়াসেই পদতলে নিম্পেষণ করিতে পারিব। 
পূর্ব্বে নরপতিদিগকে পরাজয় পূর্বক যে রূপে বশীভূত 
করিয়াছিলাম, তাহা তোমার অবিদিত নাই। তাহাতেই 
তুমি আমার পরাক্রম অবগত হইয়াছ। অথব! যদি উদয়ন- 
শীল প্রভাকরের সমুজ্বল প্রভারাশির ন্যায় আমার প্রবল 
গ্রভাব তোমার অবিদ্িত থাকে, তাহা হইলে তুমুল 
সমরে তাহা বুঝিতে পারিবে। তুমি ছুর্গন্ধময় ত্রণস্থান 



উদ্যোগ পর্ব! ২৬১ 

সমুদ্ঘাটনের ন্যায় কর্কশ বাক্যে আঁমরে ভশ্সনা করিতেছ 
বটে, কিন্তু আমি যেরূপ বলিলাম, তাহ অপেক্ষাও আমার 

পরাক্রম সমধিক জানিবে। যে দিন সেই লোঁকসংহর 
ঘোরতর যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, সেই দিনই সযুদায় জানিতে 
পারিবে । কেবল তুমি নহে, সকলেই দেখিতে পাইবে যে, 

আমি কখন গজারোহী, কখন অশ্বারোহী ও কখন রধীদি 
গকে দূরে নিক্ষেপ, কখন দুঃসহ রোষভরে ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ 
প্রধান প্রধান বীরদিগকে সংহার এবং কখন বা সৈনিক- 
প্রধান যোদ্ধাদিগকে আকর্ষণ করিতেছি। হে মধুদৃদন ! 
আমার মজ্জ। প্রভৃতি অবসন্ন বা হৃদয় কিছুমাত্র কম্পিত হয়. 
নাই । পৌহার্দপ্রদর্শনার্থ এইরূপ করুণাপরতন্ত্র হইয়াছি। 
অধিক কি, ভরতবংশের ধ্বংস না হয়, এই ইচ্ছাতেই 
সযুদায় ক্লেশ সহ্য করিতেছি। 

সপ্তসপ্ত'ততম অধ্যায় । 

ভগবান কহিলেন, আমি আপনার অভিপ্রায় জানিবাঁর 
নিমিন্তই সৌহার্দ বশতঃ এইরূপ বলিয়াছি; পাণ্ডিত্য, 
জ্্েষ, তত সনা বা বিবক্ষা প্রযুক্ত বলি নাই। আপনার 
মাহাতয, পরাক্রম ও কন্ম্ন যেরূপ, তাহা! আমার অবিদিত 

নাই। সে জন্য আপনারে তিরস্কার করিতেছি না! । হে বীর! 

আপনি আত্মলহায়ে যেরূপ সমুদ্ধি সম্ভাবনা! করিয়াছেন, 
আমি তদপেক্ষা সহত্রগুণ আশহস! করিতেছি। ফলতঃ, 

আপনি যেরূপ সর্ববরাজবন্দিত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, 

আপনার প্রতাপ তদনুরূপ এবং বন্ধুবান্ধবগণও তদনুরূপ 



২৬২ মহাভারত । 

মিলিত হইয়াছে। কিন্তু হে বুকোঁদর! মনুষ্য আত্মা ও 
দেবতা সম্পকীয় সন্দেহধর্্ম নিরূপণ করিতে গিয়া, কখনই 
একর নিরূপণ করিতে পারে না। যেহেতু, যাঁহ! অর্থ- 
পিদ্ধির কারণ, তাহাই আবার বিনাশের হেতু হইয়া উঠে । 

ফলতঃ, পুরুষের সমুদায় কাধ্যই সন্দিগ্ধ। দোষবিচক্ষণ 

পণ্ডিতগণ কর্মের একপ্রকার গতি নির্ণয় করেন, কিন্তু 
বায়ুবেগের ন্যায় তাহা অন্য প্রকারে পরিণত হয়। ন্যায়, 
নীতি ও যুক্তি সম্মত কার্য সমুদার়ও দৈববলে ব্যাহত হয় 
আবার শীত, বর্ষা ও ক্ষুধা প্রসৃতি দৈবব্যবহার সমস্ত পুরুষ- 
কারপ্রভাবে বিফল হইয়। যায়। ফলভোগসাধন প্রারন্ধ 

কর্ম ব্যতিরেকে পুরুষের স্বয়মনুষিত কার্ধ্যও প্রতিবন্ধক 
হইতে পারে না। জ্ঞান বা প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সঞ্চিত পাপ 
বিনষ্ট হয়, শ্রুতি ও স্মৃতি প্রপিদ্ধ এই বাক্যই তাহার 

প্রমাণ) অতএব কন্মই লোকধযাত্রানির্বাহের একমাত্র 
উপায়। দৈব ও পৌরুষ কর্মের সমবাঁয়ে সিদ্ধিলাভ হয়, 
এইরূপ পর্যযালোচন পুর্ববক কার্ধ্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে । 
যিনি এইরূপ কর্তব্য বোধে কার্য করেন, তিনি অসিদ্ধি 

লাভে বিষগ্র এবং সিদ্ধিলাভেও আহলাদিত হন না। উপস্থিত 
বিষয়ে এইরূপ বলাই আমার অভিলধিত ছিল; নতুবা শক্র- 
গণের সহিত যুদ্ধ করিলে, নিশ্চয়ই দিদ্ধিলাত হইবে, এরূপ 
বল! আমার অভিপ্রেত নহে । আর, মনোরুত্তি বিপত্থ্যত্ত 

হইলে, এক বারে তেজোহীন বা বিষ॥ হওয়া বিধেয় নহে, 
এই অভিপ্রায়েও আপনারে এরূপ বলিয়াছি। 

যাহা হউক, আমি আগামী কল্য কুরুসভায় গমন পুর্ববক 
আপনাদের স্বার্থের অব্যাঘাতে শান্তিস্থাপনে সর্ববথ যত 
করিব। যদি তাহার! সন্ধি করে, তাহ! হইলে, আমার 

অনন্ত কীন্তি, আপনাদের অভীষসিদ্ধি এবং তাহাদে রও 



উদ্যোগ পর্থ। ২৬৩ 

মঙ্গলসমৃদ্ধিপাভ হইবে। কিন্তু ছুর্ববদ্ধি কৌরবগণ যদি 
আমার বাক্যে অনাদর করিয়া, স্বমতপোষণেই দৃঢ়সংকল্প 
হয়, তাঁহা হইলে তুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে, সন্দেহ 
নাই। হে ভীম! এইযুদ্ধের সমস্ত ভারই আপনার উপর 
নিক্ষিপ্ত হইয়াছে আপনি ও অর্জ্বন উভয়কেই সেই ভারবহন 
করিয়া, অন্যান্য যোধগণের পরিচালন করিতে হইবে। 
আমি সারথি হই, ইহা অর্জুনের একান্ত অভিলাষ; নতুব! 
আমার যুদ্ধ করিতে রাসন। নাই,এরূপ নহে । অতএব আমারে 
অর্ভভ্রনের সারথি হইতে হইবে । এই জন্যই আমি আপনার 
ক্লীবব€় বাক্যে মতিবৈষম্য অনুভব করিয়া, আপনার প্রভা- 

হীন তেজোরাশি পুনরায় সন্ধুক্ষিত করিলাম | 

অক্টনপ্ত:ততম অধ্যায়? 

অর্জন কহিলেন, হে জনার্দন! ধর্দ্রাজই আমার বক্তব্য 
বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন । কিন্তু তোমার কথ! শুনিয়া বোধ 
হইতেছে যে, ধৃতরাষ্ট্রের লোভ ও আমাদের হীনতা বশতঃ 
সন্ধি হওয়! নিতান্ত দুর্ঘট। তুমি ইহাও বলিতেছ যে, পরা- 

ক্রম ব্যতিরেকে সমুদায় কর্ম ই নিম্ষল হয়, এবং পুরুষকার 

ভিন্ন কোন কাধ্য বা! ফললাভের সম্ভাবনা নাই। অতএব 

তোমার বাক্য সকল যে যথার্থ তাহাতে সংশয় কি? কিন্তু 
সচরাচর যে অবিকল সেইরূপই ঘটিয়া থাকে, এমনও নহে । 
কোন বিষয়কেই একবারে অপাধ্য বোধ কর। উচিত হয় ন1। 

ফলতঃ, তুমি আমাঁদিগের এই অবসাদকর বিষম ক্রেশ অব- 
লোকন করিয়া, শান্তি লাভ ছুর্ঘট বোধ করিতেছ বটে; 

(৩৪) 



২৬৪ মকাভারত। 

কিন্তু দুঃশীনন,কর্ণ ও শকুনি প্রভৃতি ছুরাঁচারগণ আমাদিগকে 

অনর্থক ক্রেশপ্রদান করিতেছে; অতএব সন্ধিপ্রস্তাঁব সম্যক 

রূপে বিহিত হইলে, অবশ্যই ফললাঁভ হইবে । অতএব তুমি 
শ্ক্রগণের সহিত সন্ধিবন্ধনার্৫ঘ সর্ববথ। যত্বপরায়ণ হুইবে। 

হে বীর! প্রজাপতি ব্রহ্মা যেমন ন্ুর ও অসুর উভয় 
পক্ষেরই সুহৃদ, সেইরূপ তুষিও পাণ্ডব ও কৌরবদিগের 
প্রধান বন্ধু। অতএব শান্তিস্খসংস্থাপন পুর্বক আমাদের 
উভয় পক্ষেরই মানসিক সন্তাপ দুরীভূত কর। বৌধ হয়, 
চেষ্টা করিলে, আমাদিগের হিতানুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে 
স্মকর ভিন্ন কখনই দুষ্ধর হইবে না। একবার গমনমাত্রেই 
তুমি স্বীয় কর্তব্য স্ুসিদ্ধ করিতে সমর্থ হইবে। হেবীর! 
দুরাত্মা' ছুর্য্যোধনের প্রতি যদি তোমার অন্যবিধ ব্যবহার 
কর! অভিপ্রেত হয়, তাহাও তোমার ইচ্ছানুসারেই স্ুপিদ্ধ 

হইবে। ফলতঃ, সন্ধিই হউক, আর যুদ্ধই হউক, ভূমি 

বিচার পূর্বক যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিবে, তাহাই 
আমাদের আদরণীয় ও সর্ববথা গৌরবভাঁজন। হে জনার্দন! 
সেই ছুরাত্না যখন ধর্দ্রাজের স্ুখসমৃদ্ধি অসহমান হইয়া, 

ধর্মঙ্গত উপায়ের অসদ্ভাবে কপট দ্যুতক্রীড়। রূপ নির্দয় 

উপায় অবলম্বন পূর্বক তাহার সমস্ত রাজ্য ধন আত্মসাৎ, 

করিয়াছে, তখন তাহারে বন্ধু বান্ধব ও পুত্রাদির সহিত 
বিনষ্ট করা কোন ক্রমেই অবিধেয় হইতে পারে না। কোন্ 
ক্ষত্রিয়কুলজাত ধনুর্ধর পুরুষ্ব যুদ্ধে আহুত হইয়া» প্রাণা- 
স্তেও পরাজ্মখ হইতে পারে ? ছূর্য্যোধন যখন আমাদিকে 

অধর্ম্ম পূর্বক পরাজিত করিয়া, অরণ্যে নির্বাঘিত করি- 

যাছে, তখনই আমার বধ্য হইয়াছে! অতএব হে বাসুদেব! 

সখার নিমিত্ত তোমার এইরূপ অনুষ্ঠানবাসনা আশ্চর্য্য নহে। 
নিতান্ত স্বভূত। বা একান্তিক উগ্রত1 প্রকাশ করা কখনই 
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যুক্তিসিদ্ধ নহে। অথবা, যদি €তোমাঁর কৌরবদিখকে বধ 
করাই শ্রেয়ঃকল্প বোধ হয়, তাহা হইলে অবিলন্বেই তাহ! 
সম্পন্ন করিতে পার | তাহাতে বিচাঁরণায় প্রয়োজন কি £ 
হে যছুনন্দন! পাপমতি ছুর্য্যোধন দ্রৌপদীরে .সভামধ্যে 
আনয়ন করিয়া, যেরূপ ক্লেশিত করিয়াছিল এবং আমর 
যেরূপে সেই অত্যাচার সহ্য করিয়াছি, তাহা তোঁমাঁর 
অবিদিত নাই। অতএব সেষযে পাগুবগণের প্রতি ন্যাঁয়- 
পরায়ণ হইবে, আমার এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যুত, উর 
ভূমিতে বীজবপনের ন্যায় সমুদয় নি্ষল হইবে । অতএব 
হে মাধব! এক্ষণে পাগুবদিগের হিতসাধন ও ভবিষ্য. 
কার্য্যের যথাযুক্ত অনুষ্ঠান কর। 

রেজা (জজের 

একোনাশীতিতম অধ্যায়! 

কৃষ্চ কহিলেন, হে পাণডব! তুমি যাহা কহিলে, তাহ! 
সত্য। কৌরব ও পাণবগণের যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় উহা 
আমার সর্ববপ্রধত্বে কর্তব্য। লন্ষি ও বিগ্রহ এই উভয়- 

প্রকার বীভগুস কম্্মই আমার আয়ন্ত, কিন্ত ইহাতে আমার 
যাহা বক্তব্য আছে তাহ। শ্রবণ কর। 

উর্বর ভূমিতে বিহিত বিধানে হলচাঁলন ও বীজবপন 
করিলেও বর্ষা ব্যতিরেকে কদাচ ফলোৎ্পন্তি হয় না। 

উহাতে পুরুষকার রূপ জল সেচন করিলেও দৈবপ্রভাবে 
শুক্ষ হইতে পারে! প্রাচীন পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন, দৈব ও 

পুরুষকাঁর একত্রিত ন1 হইলে,কার্ধ্যপিদ্ধি হয় না । আমি যথা- 
সাধ্য পুরুষকাঁর প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু দৈব কর্মের 
অনুষ্ঠানে আমার কিছুযান্ত ক্ষমত1 নাই। 



২৬৬ মহাভারত । 

ুর্্মাতি ভূর্য্যোধন সাধুবিগরহিত ছুক্ছি যার অনুষ্ঠান করি- 
য়াও লজ্জিত ব৷ সন্তাপিত হইতেছে না। শকুনি, কর্ণ প্রভৃতি 
তাহার মন্ত্রিগণ ও. ভ্রাত] ভুঃশাপনের প্রবর্তনায় নিয়ত এ 
ছরাক্সার পাপপ্রবুত্তি বর্ধিত হইতেছে । অতএৰ যোধ হয় 
পাঁপাত্ম। ধৃতরাস্ট্রতনয় ভুর্য্যোধন রাজ্যপ্রদান পূর্বক তোমা- 
দের সহিত সন্ধিন্থাপন করিবে ন।| সুতরাং তাঁহাকে বধ ন| 
করিলে, তোমাদের রাজ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। রাজ্য 
পরিত্যাগ করিয়া শান্তিস্থাপন করা যুধিষ্ঠিরের অভিপ্রেত 
নহে; কিন্ত প্রার্থনা! করিলেও দুরাত্ম! ছুর্য্যোধন আমাদি- 
গকে কদাচ রাজ্য প্রদান করিবে না। আমার বিবেচনায় 
তাহার নিকট যুধিভিরের অতিপ্রায় ব্যক্ত করা অনুচিত! 
ধর্্মরাজ প্রয়োজনেশপযোঁগী যে সকল কথা ব্যক্ত করিলেন ; 
পাপাত্বা ছুর্যোধন কদাচ তাহা সম্পন্ন করিবে না, কিন্ত 
তাহা না করিলে সে আমার ও প্ৃৃথিবীস্থ সমস্ত লোকের 
বধ্য হইবে। 

হে ভারত! এ ছুরাঁচার বাল্যকালে সতত তোমা 
দিগের অনিষ্টচেষ্টা করিত; পরিশেষে যুধিষ্িরের অতুল 
এরশ্বর্ষ্য দর্শনে অসহিষ্ণু হইয়া, অসছুপায় দ্বারা তোমাঁদের 
রাজ্য বিলুপ্ত করিয়াছে। এঁ ক্রুরমতি অনেক বার তোমা- 
দিগের প্রতি আমার ভেদবুদ্ধি জম্মাইবার চেষ্টা করিয়াছিল, 
কিন্তু আমি তাহার সেই সমস্ত কুমন্ত্রণ। গ্রাস করি নাই। 

হে মহাবাহো ! তাহার অভিপ্রায় তুমি সম্যক রূপে 
অবগত আছ, এবং আমি যে ধর্ম্মরাজের হিতচিকীর্ু 
তাহাঁও তোমার অবিদিত নাঁই। তবে তুমি কিনিযিত্ত 
আমার প্রতি এরূপ আশঙ্কা করিতেছ। তুমি সামান্য 
লোক নও, সভুভারহরণের নিমিন্ত দেবলোক হইতে ভূতলে 
তবতীর্ণ হইয়াছ। 
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হে পার্থ! শক্রগণের সহিত সন্ধিস্থাপন নিতান্ত দুকফর। 
যাহা হউক, আমি বাক্য ও কর্ম্ম দ্বার সন্ধিস্থাপনে সবিশেষ 

যত্ব করিব। কিন্তু তাহাতে যে কৃতকার্য হইব, এরূপ 
প্রত্যাশা নাই। গোহরণসময়ে তোমাদের অজ্ঞাতবাঁসের 
বৎসর সমাপ্ত হইলে,মহাত্বা ভীক্ম রাঁজ্যপ্রদান পুর্ববক তোমা- 
দের সহিত সন্ষি করিতে ছুর্য্যোধনকে উপরোধ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত্ত তাহাতে সেই ছুরাআ্মা। সম্মত হয় নাই। সে 
অত্যল্লন পরিমাণেও রাজ্য প্রদানে সম্মত নহে। হেপার্থ! 
তুমি যখন তাহাকে বধ্য বলিয়া! নিশ্চয় করিয়াছ, তখন 
সে নিশ্চয় নিহত হইয়াছে । যাহা হউক, আমি সর্ধব প্রযত্তে, 
ধন্্রাজের শাসন প্রতিপালন করিয়া,পুনরাঁয় সেই ছুরাত্মার 
পাপকার্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিব। 

অশীতিতম অধ্যায় । 

নকুল কহিলেন, হে মাধব! বদান্য ধর্্জ্ঞ ধর্্মরাঁজ যে 
সমস্ত বাক্যের উল্লেখ করিলেন, এবং ভীমসেন ও ধনগুয় 
যুধিঠিরের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক যে রূপে সন্দিস্থাপনের উল্লেখ 
ও স্বীয় ভূজবীর্ধ্য প্রকাশ করিলেন, আপনি মে সমস্ত 
শ্রবণ পুর্ববক তাহাতে স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন । 
কিন্তু শক্রগণের তের সহিত আপনাদের মতের এঁক্য না 
হুইলে, পুনরায় বিবেচনা পুর্ববক কর্তব্য কার্ধ্য অবধাঁরণ 
করিতে হইবে । হে কেশব! নিমিন্তের অনুসারেই মত স্থির 

করিতে হয় এবং তাহ! করিলেই মনুষ্য উপযুক্ত কার্য 
নির্ববাহে সমর্থ হইতে পারে। কার্ধ্য একপ্রকার চিন্তা করিলে 
সময়ানুসারে অন্যপ্রকার হইয়! উঠে। 



২৬৮ মহাভ'রত। 

পৃথিবীর সকল মনুষ্য ই অস্থিরমতি | যখন আমরা অরণ্যে 
বাস করিতাঁম, তখন আমাদের বুদ্ধি একপ্রকার ছিল, এক্ষণে 
একপ্রকার হইয়াছে । হে বান্ুদেব! এক্ষণে রাজ্য গ্রহণে 

যেরূপ অভিলাষ হইয়াছে; বনবাঁসকালে সেরূপ ছিল না। 
হেজনার্দন! আপনার প্রসপাদে আমরা বনবাস হইতে প্রতি- 
নিরৃন্ত হইয়াছি শ্রবণ করিয়া, এই সপ্ত অক্ষৌহিণী সেন! 

আমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছে । অচিন্ত্যবল পৌরুষ- 
শালী এই সমস্ত পুরুবব্যাস্বকে অস্ত্র ধারণ করিতে দেখিয়া, 
কাহার মন ব্যথিত না হয়? আপনি কুরুগণের সমীপে 
গমন পুর্ববক প্রথমত সান্তবনাবাদ প্রদাঁন পৃর্বক পশ্চাৎ 
ভয়প্রদর্শন করিবেন। মন্দমতি স্ুযোধন যাহাতে ব্যথিত 

না হয়, এরূপ বাক্য প্রয়োগ করিবেন। হে মহাবাহে ! 

কোন্ ব্যক্তি যুধিঠির, ভীমসেন,অপরাজিত বীভৎসু, সহদেব, 
বলরাম, মহাবীর্ষ্য সাত্যকি, মহাকজ্া বিরাট, সামাত্য ভ্রুপদ, 
ধষ্টছ্যুন্ন, কাশীরাজ, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতুর এবং আপনার 
ও আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিবে ? 
অতএব স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আপনি কৌরব সভায় গমন 
করিলে, ধর্ম্মরীজের অভীঞ্ট সাধন করিতে পারিবেন। মহাত্' 
বিছুর, ভীত্ম, দ্রোণ, বাহিলক, ইহারা আপনার বাক্যের 
মন্্বগত হইয়া, মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, ছুরাত্মা ছুর্য্যোধন ও 
তাহার অমাত্যগণকে বিশেষ করিয়। বুঝাইবেন |হে জনার্দদন ! 
তুমি বক্তা ও বিদুর শ্রোতা হইলে, কোন্ কাধ্য সম্পন্ন না 
হয়? 



উদ্যোগ পর্ব ৷ ২৬৯ 

এক+শীতিতম অধ্যায় । 

সহদেব কহিলেন, হে মধুসূদন ! মহারাজ যুধিষ্ঠিরের মতে 
সন্ধি করা স্থির হইলেও, যাহাতে যুদ্ধঘটন! হয়, আপনি 
তদনুযায়ী কার্য করিবেন। যদি কৌরবগণ আমাদিগের 
সহিত সন্ধিস্থাপনের অভিপ্রায় পকাশ করে ; তাহ। হইলেও 

আপনি তাহাদের সহিত যুদ্ধের প্রস্তাব করিবেন । হে কৃষ্ণ ! 
যখন সভাগত পাঞ্চালীর তাদৃশ অপমানদর্শন করিয়াছি,তখন 
যুদ্ধ না করিয়। কি প্রকারে ক্ষান্ত থাকিতে পারি ? যুধি্ঠির, 
ভীম, অঙ্জুন ও নকুল ধর্্মান্ুরোধে যুদ্ধে পরাজ্মখ হইতেছেন, 
কিন্তু আমি ধর্ম পরিত্যাগ পুর্ববক ছুরাতআ্মা ছুর্য্যোধনের 
স্হত যুদ্ধ করিতে একান্ত সমুৎ্সুক হইয়াছি। 

সাত্যকি কহিলেন, ছে মহাবাছে।! মহামতি সহুদেব 
যথার্থ কহিয়াছেন, দুর্য্যোধনকে বধ করিতে পারিলেই 
আমার ক্রোধশান্তি হইবে। আপনি কি জানেন না, চীর- 
বাস পরিধান পূর্বক পাঁগুবের। বনে গমন করিলে, আপনি 
তাহাদের ছুঃখে ছুঃখিত হইয়া,স।তিশয় ত্ুদ্ধ হইয়াছিলেন ? 

অতএব সমরছুদ্ধর্ধ শুর মাদ্রীন্গুত যাহা কহিলেন, সমুদয় 
যোদ্ধাগণ তাহাতেই সম্মত আছে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! সাত্যকি এইরূপ 

কহিলে, সমুদয় সমরাভিলাধী যোদ্ধাগণ আহ্লাদিত মনে 
সাত্যকির বাক্যে অভিনন্দন পুর্ববক বারম্বার তাহাকে সাধুবাদ 

প্রদান ও ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দ করিতে লা'গল। 
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্যশীতিতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনস্তর আয়ত্রমুর্ধজ। শোকসন্তপ্ত 
মনস্থিনী দ্রুপদাত্মজ। কৃষ্ণ! ধর্্মরাজের ধন্মর্থসঙ্গত বাক্য 
সমুদয় শ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্ত ভাব অবলোকন করত 
সহদেব ও সাত্যকিকে পুজ। করিয়া অশ্রন্পুর্ণ নয়নে কৃষ্ণকে 
কহিতে লাগিলেন, হে কৃষ্ণ ! সামাত্য ধার্তরাষ্্রগণের ক্রুরতা- 
চরণে পাগুবগণ যে প্রকারে সুখভ্রষ্ট হইয়াছেন, এব সঞ্জ- 
য়ের সহিত ধরন্্রাজ গোপনে যে সমস্ত পরামর্শ করিয়াছি- 
লেন তুমি তাহা অবগত আছ। মহারাজ যুধিষ্ঠির সন্ধির 
প্রস্তাব করিয়া, তোমার সমক্ষেই কহিয়াছিলেন ; হে সঞ্জয় ! 
তুমি ছুর্য্যোধন ও তাহার সুহ্ৃদ্গণকে অবিস্থল, বৃকস্থল 
মাকন্দী, বারণাঁ'ত ও অন্য যে কোন গ্রাম এই পাঁচখানি 
গ্রাম প্রদান করিতে কহিবে। তদনুসারে সঞ্জয় ছুর্য্যোধনকে 

সেই কথ কহিয়াছিলেন, কিন্তু সে তাহাতে সম্মত হয় নাই। 
হে কেশব! তুমি কৌরব সভায় গমন করিলে, যদি 

ছুষ্ধ্যোধন রাজ্যপ্রদান না করিয়া, সন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব 
করে,তুমি কদাচ তাহাতে সম্মত হইবে না । পাগুব ও স্থগ্ায়- 
গণ সমবেত হইলে, অনায়াসেই ছুর্রোধনের সৈন্য সামস্ত- 
গণকে পরাভব করিতে পারেন । সাম ব! দান দ্বারা তাহা- 
দিগকে বশীভূত করিতে কেহই সমর্থ নহে । অতএব, হে 
মধুসুদন! তাহাদিগের প্রতি দয়। প্রকাশ করা তোযার 
কর্তব্য নহে। যাহারা সাম বা দান দ্বারা বশীভূত না হয় 
স্বীয় জীবনরক্ষার্থ তাহাদের দণ্ড বিধান কর! কর্তব্য । অত- 
এৰ কৌরবগণের প্রতি তোমার, পা$বগণের ও ত্যগ্ীয়- 
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দিগের মহাঁদণ্ড নিক্ষেপ করা নিতান্ত উচিত। ইহ! পার্থ- 
ছাণের কর্তব্য কর্ম, তোমার যশক্কর ও ক্ষবিয়ের অ্ুখাবহ ৷ 
ধর্্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়দিগের ব্রাঙ্গণ ব্যতিরেকে লোভাস্ক্ত 
ক্ষত্রিয় বা অন্যান্য জাতিকে বধ কর! কর্তব্য | ব্রাহ্মণ সর্বব- 
বর্ণের গুরু ও পুজনীয়; স্থৃতরাৎ পাপাসক্ত ছইলেও কদাচ 
বধ্য নছেন। 

হে জনার্দন ' ধর্মাশীল পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, অবধ্য 
ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য বাক্তিকে বধ ন।! 

করিলেও সেই পাপ হয় । অতএব তোঁমাকে যাহাতে পাগুব, 
স্বপ্তয় ও সৈনিকগণের সহিত উক্তপ্রকার পাপলিপ্ত হইতে. 

ন] হয়, তাহার উপায় বিধান করা কর্তব্য | 
ছে কেশব! এই পৃথিবীতে আমার সদ্বশী ছুঃখিনী আঁর 

কে আছে? আমি মহারাজ দ্রপদের অযোনিজা কন্যা, ধৃষ্টদ্যু- 

ন্বের ভগিনী, তোমার প্রিয় সখী, আজমীট়বংশসম্ভৃত মহা! 
পাণুরাজের স্ুযাঁ, এবং মহেন্দ্রসম তেজস্বী পঞ্চ পাগুবের 
পত়ী। এঁ পঞ্চ ভ্রাতার রসে আমার গর্তে পঞ্চ মহারথ পুত্র 

সমুৎ্পন্ন হইয়াছে । তোমার পক্ষে অভিমন্যু যেরূপ, উহা- 

রাঁও সেইরূপ । হে কৃষ্ণ! আমি এরূপ সৌভাগাবতী হইয়া 
তুমি, পাতুনন্দনগরণ, পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিনন্দনগণ জীবিত 

থাঁকিতে,সভামধ্যে সর্ববসমক্ষে তাঁদৃশ ক্লেশ সহ্য করিয়াছি। 
তখন আমি সেই ছুরাত্মাগণের দাসী হইয়াছিলাম। সেই 
সময়ে আমি অমর্ধশূন্য ও নিশ্চেষ্টতাব পাগুবগণকে 
পরম্পর মুখাবলোকন করিতে দেখিয়া,ছে গোবিন্দ! আমাকে 

রক্ষা কর, এই বলিয়। মনে মনে তোমাকেই স্মরণ করিয়া- 

ছিলাম। হে কেশব ! যখন আমার শ্বশুর মহারাজ ধৃতরাষ্ট্ 
আমাকে কহিয়াছিলেন, হে পাঞ্চালি! তুমি আমার বরদান- 

ষোগ্যা, অতএব বর প্রার্থনা কর: তখন আমি তাহার আ্।- 

(৩৫) 
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নুসারে পাগুবগণ স্ব স্বআয়ুধ ও রখ প্রাপ্ত এবং দাঁসত্ব হইতে 
মুক্ত হউন, এই বলিয়া! বর প্রার্থনা, করাতে, তাহারা দাসত্ব 
হইতে মুক্ত হইয়াছেন। 

হে পুগুরীকাঁক্ষ! তুমি আমার এই সমস্ত দুঃখের বিষয় 
সম্যক প্রকারে অবগত হুইয়।ছ, অতএব এক্ষণে ভ্রাতা, জ্ঞাতি 
ও বান্ধবগণের সহিত আমাকে পরিত্রাণ কর। আমি ধর্মমত 
ভীক্ ও খ্বতরাষ্ট্রের ন্,ষা, আমাকেও শক্রগণের বলপ্রভাৰে 
দাসী হইতে হইল ! কি আশ্চর্ধ্য! এখনও ছুর্যোধন জীবিত 
রহিয়াছে ! পার্থের শর শরাসনে ও ভীমসেনের বলে 
ধিক! হে কৃষ্ণ! যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও 

কূপ থাকে, তাহা হইলে, শী্তর ধার্তরা্রগণের প্রতি ক্রোধা- 
নল নিক্ষেপ কর। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অসিতাঁপাঙ্গী বরারোহা গজ- 
গামিনী দ্রৌপদী এই কথা বলিয়া, সর্বসৌগন্ধবাসিত 
সর্ববস্ুলক্ষণসম্পন্ন মহাতুজগ সদৃশ কেশকলাঁপ বামপাণি 
দ্বারা ধারণ পুর্ববক অশ্রুপুর্ণ লৌচনে দীন বচনে পুনরায় 
কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ ' শক্রগণ সন্ধির প্রস্তাব করিলে, 
ছুরাঁতআ্বা ছুঃশীসন কর দ্বার! আমার এই কেশকলাপ আকর্ষণ 
করিয়াছিল, ইহা স্মরণ করিবে। যদি ভীমার্ভুন যুদ্ধ বিষয়ে 
ওঁদাসীন্য অবলম্বন করেন, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি 
নাই । আমার পিতা, মহারথ পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া, 
শত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। হে মধুসৃদন! আমর 

মহাবীধ্যশালী মহারথ পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কত করিয়া 
কৌরবগণের সহিত যুদ্ধ করিবে । ছুরাঁত্বা ছুঃশাসনের শ্যাম- 
বর্ণ ভূজ ছিন্নভিন্ন হইয়া, ধুলিধৃষরিত হইতে না দেখিলে,আমার 
হৃদয়ে শান্তিলাভের সম্ভাবনা কোথায়? আমি প্রদীপ্ত 
হুতাঁশন তুল্য ক্রোধ হৃদয়ে স্থাপন পুর্ববক ত্রয়োদশ বগ্নর 
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প্রতীক্ষ। করিয়াছি ; এক্ষণে উহ! অতিক্রান্ত হইয়াছে ।তথাঁপি 
আমি শাস্তি লাভ করিতে পারি নাই। অদ্য শাবার পরম 
ধার্দ্িক ভীমসেনের বাক্যরূপ শল্যে আযার হৃদয় আরও 
বিদীর্ণ হইতেছে। 

আয়তলোচনা কৃষ্ণ এই কথ। কহিয়, বাম্পভরে কম্পা- 
ম্বিত কলেবরে অত্যুষ্ বাম্পবারি বিসর্জন পৃর্ববক সোশুকণ্ঠিত 
হৃদয়ে রোদন করিতে লাগিলেন। তখন মহাবাহু কৃষ্ণ 

তাহাকে সান্তনা করত কহিতে লাগিলেন, হে কৃ্জে! তুমি 

অচিরাত্ড ভরতরমণীগণকে রোদন করিতে দেখিবে। তুমি 
যেরূপ রোদন করিতেছ,কুরুকুলকামিনীগণ তাহাদের জ্ঞাতি 
ও বান্ধবগণকে নিহত দেখিয়া এইরূপ রোদন করিবে । 
আঁমি যুধিষ্ঠিরের নিদেশক্রমে ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেৰ 
সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধসাধনে প্ররৃত্ত হইব। ধার্ভ- 
রাষ্ট্রগণ আমার বাক্য শ্রবণ না করিলে, কালপ্রেরিতের ন্যায় 
ধরাতলে শয়ন করত শৃগাল কুকুরের ভক্ষ্য হইবে। যদি 
হিযগিটরে বিচলিত, সনক্ষত্র আকাশম্গুল নিপতিত ও 

মেদিনী শতধ1 ছিন্ন হইয়া! প্রচলিত হয়, তথাপি আমার 
বাক্য কদাচ মিথ্যা হইবেক না! । হে কৃষ্জে! বাষ্প সন্বরণ কর, 
আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, তুমি অচিরকালের মধ্যে 
পতিগণকে হতশক্র হইয়া, রাজ্য ভোগ করিতে দেখিবে। 

ত্রযশীতিতম অধ্যায় | 

অর্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি সঘুদয় কৌরবগণের 
গরম নুহৃৎ, 'এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই একান্ত শ্রীতি- 
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ভাঁজন, অতএব যাহাতে আমাদের ও ধুতরাস্রতনয়গথের 
মঙ্গলসাঁধন হয় তাঁহার উপায় বিধান কর। তুমি যনে করিলে 
অনায়াসেই সন্ধি সংস্থাপিত হইতে পারে। হে বান্ুদেব ! 
তুমি এখান হইতে অমর্ষপরায়ণ ছুর্ষ্যোধন সমীপে গমন 
পুর্ববক মন্ধিস্থাপনের প্রস্তাব করিবে। যদি সেই অল্পবুদ্ধি 
বালক তাহাতে সম্মত না হয়, তাহ! হইলে তাহার অদৃষ্টে 
যাহা আছে, তাহাই হইবে। 

কৃষ্ণ*কহিলেন, হে ধনঞ্য়! কৌরবগণের মঙ্গলসাধন 
করা আমার পক্ষে পরমহিতকর ও ধন্মজনক, অতএব আমি 
ধ্তরাপ্্রের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত শীত্রই তথায় গমন 
করিব। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কৃষ্ঠার্ছুনের এইরূপ কথোপকথন 
করিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন দিবাকর মৃছুভাবে 
স্বীয় কিরণ বিস্তার করিতে লাখিলেন। যছুৰংশচুড়ামণি 
ভগবান্ বান্তুদেব রেবতীনক্ষত্রযুক্ত বার্তিকমাপীয় দিনে 
মৈত্র মুহুর্তে কৌরব সভায় গমন করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ, 
খধষিগণের মঙ্গলময় পুণ্যনির্ধোষ শ্রবণ ও প্রাতঃকৃত্য সমাধান 
পুর্ববক স্নান ও বলন ভূষণ পরিধান করত সূর্য্য ও পাবকের 
উপাসনা করিলেন ; এবং বুষপুচ্ছ স্পর্শ, বিপ্রগণকে অভি- 
বাদন, অগ্রিপ্রদক্ষিণ ও মাঙ্গল্য দ্রব্য সমুদয় দর্শন পুর্ববক 
যুধিষ্ঠিরবাক্য স্মরণ করিয়া, স্বসষীপোপবিষ্ট শিনির নপ্ত! 
সাত্যকিকে কহিলেন, হে মহাত্মন! আমার রথের উপর 
শঙ্খ, চক্র, গদা, তৃণীর, শক্তি ও অন্যান্য প্রহরণ সমস্ত 
স্থাপিত কর। দুর্য্যোধন, শকুনি ও কর্ণ নিতান্ত ছুফ্টাত্মা ; 

বলবান্ ব্যক্তির অতি হূর্ববল শন্রকেও অবজ্ঞা করা৷ কর্তব্য 
নহে। 
অনন্তর কেশবের অগ্রবর্তিগণ তীহাঁর মভিগ্রায় অবগত হইয়! 
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রথযোজনায় প্রবৃত্ত হইল। এ রথ আকাশবিহারী, প্রদীপ্ত 
কালানলসদৃশ অধ্বগামী, চন্দ্র সূর্ধ্য সদৃশ সমুজ্জবল, চক্রদ্বয়ে 
লমলঙ্কৃত ; চন্দ্র,অর্দচন্দ্র, মণ্স্য, ম্বগ ও পক্ষিগণে সুশোভিত, 

বিবিধ,.বিচিত্র পুষ্প ও মণি এবং ন্ুবর্ণরাঁজি বিরাজি ত ; ধ্বজ- 

পতাকাম্ডত, ব্যাত্রচ্থে পরিরৃত, অমিত্রগণের যশোক্ষ, 

যাদবগণের আনন্দবদ্ধক। অগ্রগামিগণ ক্ষণকালমধ্যে শৈব্য, 
স্ুগ্রীব প্রভৃতি অশ্বগণ উহাতে যোজনা করিল । ধ্বজাগ্রভাগে 
পক্ষিরাজ গরুড় সম্নিবিষ হইল। উহ! দেখিলে" বোধ হয় 
যেন শ্রীকৃষ্ণের মহিম। কীর্তন করিতেছে । 

তখন শৌরি সেই কামগামী বিমান সদৃশ যেরুশিখ-. 
রোঁপম মেঘনিস্বন রথে আরোহণ করিলেন । .অনস্তর সাত্য- 
কিকে সেই রথোপরি আরোহণ করা ইয়া, রথনির্ঘোষে পৃথিবী 
ও অন্তরীক্ষ প্রতিধবনিত করত গযন করিতে লাগিলেন। 
ক্ষণকাঁলমধ্যে গগনযণ্ডল মেঘনির্ম,ক্ত হইল, বায়ু অনুকূল 
হইয়। বহিতে লাগিল। রজো রাশি প্রশান্ত হইল। মাঙ্গল্য 
স্বগপক্ষিগণ তাহার অনুগামী হইল। এবং হংস, সারস, শত- 
পত্র প্রভৃতি বিহঙ্গমনকল মঙ্গলধ্ব(ন করত মধুসুদনের পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল । হুতাশন মন্ত্র ঘার আহুত ও 
ধূমবিহীন হইয়া প্রস্বলিত হইতে লাগিলেন! এবং তাহার 
শিখা দক্ষিণাবর্ত হইল । বশিষ্ঠ, বামদেব, ভূরিছ্যুন্ব, গয়, 
ভ্রথ, শুক্র, নারদ, বাল্ীকি, মরুত্ত, কুশিক ও ভূগু প্রভৃতি 
ব্রহ্মর্ষি ও দেবর্ষিগণ যছুকুলভূষণ গোঁবিন্দকে প্রদক্ষিণ 
করিতে লাগিলেন। 

কৃষ্ণ এই সমস্ত মহাভী'গগণ কর্তৃক পুজিত হইয়া, কৌরব 
সভার অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। তখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চ 
পাণ্ডব, পরাক্রান্ত চেকিতান, চেদিরাজ, ধৃষ্টকেতু, মহারথ 
ক্রুপদ, কাশীরাজ, শিখন্বী, ধৃউছ্যুন্্। কেকয় ও সপুত্ত 
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বিরাট প্রভৃতি ক্ষত্রিযগণ কাধ্যসিদ্ধির নিমিত্ত কিয়দর 
তাহার অনুগমন করিলেন । 

অনন্তর যিনি কাম, ক্রোধ বা ভয়ের বশীভূত হইয়া,কদাচ 
অন্যায়াচরণে প্রবৃত্ত হন না, যিনি সকল জীবের অধীশ্বর, 
লোভবিহীন, ধর্্মজ্ঞ, ধৈর্য্যশালী, সর্ববভূতের অন্তর্বামী, সর্বব- 
গুণনম্পন্ন ও প্রীবগুসলাঞ্ন সেই সনাতন দেবদেব কেশবকে 
আলিঙ্গন পূর্বক ধর্ম্মরাজ ুধিঠির তৎকালোচিত এই কথ! 
কহিতে লাগিলেন, হে জনার্দন! যিনি আমাদিগকে বাল্য- 
কাল হইতে প্রতিপালন করিয়াছেন ; যিনি উপবাস,তপন্যা, 

স্বস্ত্যয়ন, দেবপুজা, অতিথিসত্কার ও গুরুজনশু শ্রাষায় 

নিরন্তর নিযুক্ত রহিয়াছেন;) যিনি নিতান্ত পুত্রবসলা, 

ধহার প্রীতিলাধন আমাদিগের একমাত্র উদ্দেশ্য, তরণী 
যেরূপ মহাভয়ঙ্কর সমুদ্র হইতে রক্ষা করে, সেইরূপ যিনি 
ছুর্য্যোধনভয় হইতে বারম্বার আমাদিগকে রক্ষ। করিয়াছেন, 
এবং আমাদের নিমিত্ত বুতর ছুঃখ ভোগ করিয়াছেন, ভুমি 
কৌরবভবনে গমন পুব্বক আমাদের সেই ছুঃখভাগিনী জন- 
নীর কুশল জিজ্ঞাসা করিবে, এবং তাহাকে অভিবাদন 
পূর্বক আমাদের কুশলবার্তী কীর্তন করিয়া, বারম্বার আশ্বাস 
এরদান করিবে। তিনি বিবাহকালাবধি শ্বশুরকুলের দুঃখ 
ও অবমানন। দর্শনে কেবল ছুঃখপরম্পরাই ভোগ করিতে- 

ছেন। হে অরাতিকুলনিসুদন বাসুদেব! আমার কি এমন 
সময় উপস্থিত হইবে যে, আমি সেই অশেষদুঃখভাগিনী 
জননীর ছুঃখ মোচন করিতে পারিব ? হায়, আমাদিগের 
বনগমনসময়ে তিনি রোদন করিতে করিতে দ্রুত গমনে 

আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা 
তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। আসিয়াছি। বোধ হয় তাহার 

ৃত্যু হয় নাই, কেবল পুত্রবিরহযাতনায় একান্ত অভিভুত্ত 
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হইয়! জীবিত রহিয়াছেন। তুমি ভাহরকে এবং মহারাজ ধৃত- 
রাষ্ট্র, ভীন্ব, দ্রোণ, কৃপ, অশ্বর্থামা, মহারাজ বাহিলক ও 
সোমদন্ত প্রভৃতি বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণকে অভিবাদন করিয়1, কুরু- 

কুলের প্রধান মন্ত্রী ধীশক্তিলম্পন্ন ধর্্মশীল মহাপ্রাজ্ বিছু- 
রকে আলিঙ্গন করিৰে। ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির ভূপালগণ মধ্যে 
কৃষ্ণকে এই কথ! বলিয়1, প্রদক্ষিণ পৃর্ববক তাহার অনুমতি 
গ্রহণ করত প্রতিনিরু্ত হইলেন। 

অনন্তর মহাত্া অর্জুন স্বীয় সখ! বাজুদেবকে কহিতে 

লাগিলেন, হে গোবিন্দ! আমর মন্ত্রণালময়ে যে রাজ্যাদ্ধ 

গ্রহণ পুর্ববক সন্ধিস্থাপনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি তাহ! সমস্ত 
ভূপতিগণ অবগত হইয়াছেন। কৌরবগণ যদি অবমানন| 
না করিয়া, সগুকার পূর্বক আমাদিগকে উহা! প্রদান করেন, 
তাহা হইলে তাহাদের কোন ভয়ের বিষয় নাই । নচেছ, 
আমি সমুদয় ক্ষত্রিয়গণকে সংহার করিব। অর্জুন এই কথ! 
কহিলে, ভীমসেন সাতিশয় আহলাদিত হইলেন এবং ক্রোধ 
ভরে কম্পমাঁন কলেবরে যুহুযুহু চীৎকার করিতে লাগি- 
লেন। তাহার এইরূপ চীৎ্কারধ্বনি শ্রবণ করিয়, সমুদয় 
ধনুদ্ধরগণ কম্পিত হইতে লাগিল। অজ্ছুন কৃষ্ণকে এই 
কথা বলিয়া, আলিঙ্গন পর্ববক প্রতিনিবৃন্ত হইলেন। 

অনন্তর সেই সমস্ত রাজগণ প্রতিনিবৃন্ত হইলে, জনার্দন 
সত্বর গমনে কৌরবনগরাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। অশ্বগণ 
দারুক কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, বায়বেগে ধাবমান হইল। 
তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় যেন তাহারা আকাশমণ্ডল 
গ্রাম করিতেছে । মহাঁবাঁহু জনার্দন এই রূপে কিয়দ্দর গমন 

করিয়া, পথের উভয় পার্থ ব্রহ্মতেজসম্পন্ন কতিপয় মহ- 
ধিকে সন্দর্শন করিলেন। তিনি তাহাদিগকে দর্শন করিবামাঞ্র 

সাতিশয় ব্যগ্রতা সহকারে; রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া» 



মহাভারত । 

যথাবিধি সম্ভাষণ করত জিজ্ঞাসা করিলেন, ছে মহর্ষি- 
গণ! সমুদায় লোকের কুশল ত.? উত্তম রূপে ত ধর্ম্মানুষ্ঠান 
হইতেছে ? ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ ত ব্রা্গণগণের শানে অবস্থিতি 
করিতেছেন? আপনাদের প্রয়োজন কি? আমাকে আপনাদের 

কোন্ কার্ধ্য সাধন করিতে হইবে ? আপনারা কি নিমিত্ত 

মহীতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন ? তখন জামদগ্য স্থুরাস্থুরপতি 
মধুসূদনের সমীপবর্ভী হইয়া, তাহাকে আলিঙ্গন করত কহি- 
লেন, হে গোবিন্দ ! আমাদের মধ্যে কেহ দেবর্ধি, কেহ বন্থু- 

ব্রতশালী ব্রাহ্মণ,কেহ রাঁজর্ধি এবং তপস্বী। আমরা বহু বাঁর 
দেবান্ুরসমাগম দর্শন করিয়াছি;সংপ্রতি সভাপদ্গণ,ভূপতি- 
গণ ও তোমাকে দর্শন করিবার অভিলাষে আগমন করিতেছি। 
হে পরস্তপ মাধৰ! কৌরব সতামধ্যে তোমার মুখবিনি- 
গত ধর্্ার্থুক্ত বাক্য সমুদায় শ্রবণ করিতে নিতান্ত অভি- 
লাষী হুইয়াছি। হে মধুসুদন! ভীত্ম, দ্রোণ, বিছুর প্রস্ৃতি 
মহামতিগণ ও তুমি যে সত্য ও হিতকর বাক্য কহিবেন 
তাহা শ্রবণ করিবার নিমিত্ত আমর! সাতিশয় সমুুস্ুক 
হইয়াছি। হে যাদবশার্দ,ল ! তুমি এক্ষণে কুরুসভাঁয় গমন 
কর। আমরা তথায় তোমাকে দিব্যামনে উপবিষ্ট ও তেজ- 
বলসম্পন্ন অবলোকন করিয়া,পুনরায় তোমার সহিত কথোপ- 
কথন করিব। 

চতুরশীতিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে রাজন! দেবকীনন্দনের গমন- 

সময়ে দশ জন সৈন্যসংহারকারক অস্ত্রধারী মহাবল পরা- 
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ফ্রান্ত মহারথ, সহস্র পদাতি ও প্রচুর খাদ্য দ্রব্যের সহিত 
শত শত কিস্করগণ তাহার অনুগামী হইয়াছিল । 

জনামেজয় কহিলেন, হে তপোধন ! দাশার্ঘ মহা আ্মা মধু- 
সদন কি প্রকারে গমন করিয়াছিলেন ? এবং গমনসময়ে 
সেই মহাতেজ। বিষুণর পথিমধ্যে কি কিই বা নৈমিত্তিক 
ঘটনা হইয়াছিল ? 

বৈশম্পান কহিলেন, হে রাজন্! গমনকালে দেই 
মাক বাসুতদবের যে সকল দৈব নিমিন্ত ঘটিয়াছিল, তাহ! 
শ্রবণ করুন। তখন বিশা মেঘে নির্ধোষ, বিদ্যুৎপাত 

ও অনবরত বারিবর্ধণ আরম্ভ হইল। নদী সমস্ত প্রতিকূল. 
বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সপ্ত সমুদ্র ূর্ববাভিমুখে 
ধাবমান হইল। সহুপ1 দিগ্ভ্রম উপস্থিত হওয়াতে লোক 
সকলের মনেও ভ্রম জন্মিল। অগ্নি প্রস্বলিত ও পুখিবী 
কম্পিত হইয়। উঠিল । উদপান ও কুস্ত হইতে জল উচ্ছ- 
লিত হুইত্তে লাগিল। সমস্ত জনহু অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। 
ধুলিরাশি সমুখি ত হইয়া, দিক্ জ্ঞান তিরো হিত হইল, গগন- 
মগ্ডলে ভয়ঙ্কর শব্দ সমুখিত হইতে লাগিল। কিন্তু কে সেই 
শব্দ করিতেছে, কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না। বভ্ধ্বনি ও 
দক্ষিণ পশ্চিমীয় বায়ু হস্তিনাপুর মথিত করিতে লাগিল |কিন্ত 

তিনি যে যে পথে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই পথে 

বায়, সুখস্পর্শ হইয়া বহিতে লাগিল। কমল প্রভৃতি পুষ্প 

সধুদয় প্রচুর পরিমাণে বর্ষিত হইতে লাগিল । পথ সমুদয় 

সমান ও কুশকণ্টক দুরীভূত হইল এবং সেই সেই স্থানে 
ব্রহ্ষণগণ বেদবাক্য দ্বারা তাহার স্তব এবং মধুপর্ক ও ধন 

দ্বার। ভীহার পুজ৷ করিতে লাগিলেন। নারীগণ পথিমধ্যে 
আগমন পূর্বক তেই সর্ববসভুতহিতৈষী বাস্ুদেবের মস্তকে 
বিবি ন্ুুগন্ধ বন্য কুন্দুম বর্ষণ করিতে লাগিল। 

(2৬) 



২৮০ মহাভারত 

বাঁুদেৰ সর্ববশস্যসমাচিত পরম রমণীয় শালিভরন 
ও অতি মনোহর হদয়ানন্দকর বহুবিধ গ্রাম্যপশু দর্শন 

করিতে করিতে বিবিধ পুর ও রাজ্য অতিক্রম করিলেন । 
ভরতকুলাঁভিরক্ষিত সতত সংহৃষ অনুদ্বিগ্রচিত্ত ব্যসন- 
রহিত পুরবাপিগণ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার মানসে উপপ্লব্য 
নগর হইতে পথিমধ্যে আগমন করিয়া, তাহার গমনপথে 
প্রতীক্ষা করিতে লাগিল | কিয়ৎ ক্ষণ পরে মহাত্ম! 
বাসুদেব সমাগত হইলে, তাহার! যথাবিধি তাহার অর্চন। 
করিল। এদিকে ভগবান্ ভাঙ্কর স্বীয় রশ্মিজাল বিকীর্ণ 
করত লোহিত বর্ণ ধারণ করিলে, পরবীরঘাতী বাসুদেব 
বৃকস্থলে উপস্থিত হইলেন। 

অনন্তর সত্বরে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, ষথাবিধি শৌচ 
সমাপন পুর্ববক অশ্বমোচনের আদেশ করিয়া, সন্ধ্যার উপা- 
সন! করিতে লাগিলেন। তখন দারুক তাহার আজ্ঞানুসারে 
অশ্বগণকে রথ হইতে যুক্ত করত শাস্ত্রান্ুসারে তাহাদের 
পরিচর্য্যা ও গাত্র হইতে সমুদায় যোক্তশদি মোচন করিয়া, 
তাহাদিগকে উন্মুক্ত করিলেন। মহাত্! বান্ুদেব সন্ধ্যা 
সমাপন করিয়া স্বীয় সমভিব্যাহারী সকলকে কহিলেন 
হে পরিচারকবর্গ ! অদ্য ফুধিষ্তিরের কার্ধ্যানুরোধে 
আমি এই স্থানে এই রাত্রি অতিবাহিত করিব। পরি- 
চারকবর্গ হার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তত্ক্ষণাৎ সেই 
স্থানে পটমণ্প নিন্মাণ ও বিবিধ স্ুরস অন্ন পানীয় প্রস্তত 
করিল! 

হে রাঁজন্! অনন্তর সেই গ্রামবাসী ব্রা্গী বিদ্যানুষ্ঠাত! 
আর্ধাকুলীন ব্রাহ্মণগণ . অরাতিনিসুদন মহাত্মা হৃধীকেশের 
নিকট আগমন পুর্ববক যথাবিধি তাহার পুজ। ও আশীর্বাদ 
করিয়ধ, স্বম্বনিকেতনে মানিবার অতিপ্রায় প্রকাশ করি- 
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লেন। তখন ভগবান্ মধুসুদন তীঁহাঁদের বাক্যে সম্মত হই- 
লেন, এবং যথাবিরধি অর্চনা করত ভীাহাদিগের নিকে- 
তনে গমন করিয়া, পুনরায় তাহাদিগের সমভিব্যাহাঁরে 
পটমগুপে উপনীত হইলেন। অনন্তর পেই সমন্ত ব্রা্ণ- 
গণের সহিত সুমিষ্ট দ্রব্যজাত ভক্ষণ করির়া, পরম সুখে 
রজনীষাঁপন করিলেন ! 

0০ - 

পঞ্চাশীভিতম মধণয়। 

বৈশম্পীয়ম কহিলেন, অনন্তর ধৃতরাষ্্র দূতের নিকট 
মধুসৃ্দনের আগমনবার্ত শ্রবণ করত রোমাঞ্চিত কলেবরে 
মহাঁবাহু ভীক্ষ, দ্রোণ, সপ্ত্রয় ও মহামতি বিছুরকে সম্ভাষণ 
করত তাহাদের সাক্ষাতে সামাত্য ছুর্োধনকে কহিলেন, 
হে বুম ! এক অতি মহাশ্চর্ষ্য কথা শ্রবণগোচর হইল। 
কি চত্বর, কি সভা সকল স্থানে কি স্ত্রী বালক কি বৃদ্ধ 
সকলের মুখেই শুনিতেছি, দাঁশার্হাধিপতি পরাক্রম- 
শালী মহাতাা বাত্ুদেব পাঁগুবকার্য্যপাধনার্থ আমাদিগের 
নিকট আগমন করিতেছেন। সেই মধুসূদন সর্বপ্রকারে 

আমাদের মান্য ও পুজ্য। তাহার প্রমাদেই লোকযাত্রা 
নির্বাহ হইতেছে, তিনিই সর্বভূতের ঈশ্বর । ভাহাতেই 
ধৈর্ধ্য, বীর্য, প্রজ্ঞা ও তেজ বর্তমান রহিয়াছে । সেই 
নরশার্দ,ল সাধুগণের মান্য ও সনাতন ধর্ম স্বরূপ; তাহাকে 
পুজা করিলে পরম নুখলাভ ও পুঁজ ন। করিলে অশেষ হুঃখ- 

ভোগ করিতে হয়। দি আমরা যথাবিধি উপচার দ্বার! 

উহার সন্তোষপাধন করিতে পারি, তাহ! হইলে সযুদ্ায় 



সি মহাভারত । 

রাঁজগণের নিকট আমাদের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইবে। অতএব, 
হে গান্ধারিনন্দন! তাহার পুজার উদ্যোগ কর, পথিমধ্যে 
স্থানে স্থানে বিবিধ মনোহর বস্ত পরিপুর্ণ সভা! প্রস্তুত কর, 

তাহাতে তিনি তোমার প্রতি প্রপন্ন হইবেন। এ বিষয়ে 
আমার এই মত। এক্ষণে দেখ, ভীক্মই বা! কি বলেন। 

তখন ভীন্ম প্রভৃতি সকলে রাজ! ধৃতরাস্ট্রের প্রশংসা 
করিয়া, খিবিধ রত্বরাশি সুশোভিত পরম মনোহর সভ। 

সমস্ত নির্মাণ করাইলেন। এ সকল সভাতে বিবিধ চিত্র- 
বিচিত্র আসন,স্্ী, গন্ধ, অলঙ্কার, সুক্ষম বসন, সুমি অন্পপান 
ও আুগন্ধ মাল্য কল মংস্থাপিত হইল । বিশেষতঃ তণ্কালে 

বাস্ুদেবের বাসার্থ বৃকস্থলে যে সভা নিশ্রিত হইল, তাহ! 
অন্য সমুদয় সভ। অপেক্ষা প্রচুর রত্বলম্পন্ন ও মনোহর । 

তখন রাজ হছুর্যোধন সেই স্বুরগণোৌচিত অতিমানুষ 
কার্ধ্য সম্পীদন করিয়া, রাজ! ধৃতরাষ্ট্রের নিকট নিবেদন করি- 
লেন। কিন্তু দাশাহ সেই সমস্ত সভা ও রত্বরাজির প্রতি 
দৃষ্টিপাতমাত্র না করিয়া, কৌরবসতায় গমন করিতে লাগি- 
লেন। 

ষড়শীতিতম মধায় ? 

ধৃতরাষ্ট কহিলেন, হে বিদুর! মহাবল, মহাবীর্ঘয এবং 
মহাসত্ব জনার্দন উপপ্নব্যনগর হইতে আমাদিগের রাজ্যে 
আগমন করিয়া, বৃকস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন। কল্য প্রভা- 
তকালে এখানে আগমন করিবেন। তিনি আহছুকদিগের 

অধিপতি, সকল সাত্বতগণের অগ্রগণ্য ও প্রবল বুষ্ঝিরাজ্যের 
ভোক্ত! এবং রক্ষিতা । সেই ভগবান্ মাধব লোকন্রয়ের প্রপি- 
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তামহ। আদিত্য ও বস্ুগণ যেরূপ বৃহস্পতির উপাসন। 
করিয়া থাকেন, মেইরূপ সমুদয় বুঝি ও অন্ধকগণ বাস্ুদে- 
বের প্রজ্ঞানুলারে কাধ্য করিয়া থাকেন। হে ধর্শ্মজ্ত! আমি 
তোমার সাক্ষাতে সেই মহাত্মা দাশাহ্কে যে সমস্ত দ্রব্য 
প্রদান কিয়! পূজা করিব, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 

একবর্ণ সর্ববাঙ্ষসৌষ্ঠৰ বাহিলকদেশজাত চারি চারি 
অশ্ব সংযুক্ত সুবর্ণনিপ্রিত ষোডণশ রথ, অনবরত মদক্রাবী 
অষ্ট অ্ট অনুচরে পরিচালিত ঈধার ন্যায় দশনসম্পন্ন আটটি 
মাতঙ্গ ; সুবর্ণবর্ণণভ শুভলক্ষণসস্পন। অঙ্জাতপ্রক্না এক শত 
দাপী ও তাবপংখ্যক দান, পার্বতীয়গণোপান্ধ ত অষ্টাদশ 
সহত্র মেষ, এবং চীনদেশজাত নহত্র অশ্ব তাহাকে প্রদান 

করিব। যে নিম্মল মণি দিবারাত্র প্রভাদসিত হুইয় থাকে, 
এবং যে অশ্বতরী যানে সংযুক্ত হইলে, এক দিনে চতুর্দশ 
যোজন গমন করিতে পারে, তাহ] তাহাকে প্রদান করিব। 
মহাত্মা জনার্দনের বাহন ও অনুযাত্র পুরুষ সমুদয় যে পরি- 
মাণে ভে!জন করিতে পারে, আমি তাহার অক্টগুণ ভতক্ষ্য 
ছেব্য তাহাকে প্রদান করিব। ছুর্ষেযোধন ভিন্ন আমার সমুদয় 
পুত্র পৌত্রগণ সুপংস্কৃত রথে আরোহণ পুর্ববক বিবিধ অল- 
স্কারে পরিশোভিত হইয়। সেই মহত! বাসুদেবের প্রহ্যর্গমন 
কর্রবে। সহজ্র সহস্র বারাঙ্গন। বিবিধ ভূষণে ভূষিতা হইয়া, 
পদত্রজে সেই মহাত্মার প্রতুদ্গমন করিবে। যে সকল 
কন্যাগণ নগর হইতে তাহাকে দর্শন করিতে যাইবে, তাহা 
রাও অনাবৃত হইয়। গমন করিবে । প্রজাগণ যেরূপ আদি- 
ত্যকে মন্দর্শন করে, সেইরূপ নগরবাসী আবাল বৃদ্ধ নকলেই 
মধুস্দনকে অবলোকন করুক । চতুর্দিকে বিশাল ধ্বজ 
মুখাপিত ও জলাভিষেক দ্বারা পথ নকল রজোবিহীন কর। 

ছুর্ধ্যেধধনের গৃহ অপেক্ষা ছুংশ।সন্র গৃহ উত্কৃষ্ট ; তএব 
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এ গৃহ সুমার্জিতকর। এই গৃহ পরম রমণীয় প্রাসাদ 
সমুদায়ে সুশোভিত ও সকল খতুতেই পরম নুখদাঁয়ক ; 
আমার এবং ছুর্য্যে(ধনের রত্বরাজির মধ্যে যাহ! উৎকৃষ্ট 
ভাহা এ গৃহমধ্যে স্থথপিত কর । 

সপ্ত।শীতিতম অধ্যায় । 

বিভুর কহিলেন, হে রাঁজন্! আপনি যেরূপ কহিলেন, 

তাহাতে স্পষ$ট ই বোধ হইতেছে, আপনি সমুদয় লোকের 
মাননীয়, আদরণীয় ও প্রির়। আপনি শাস্ত্র বা তর্ক বার! 
স্থিরবুদ্ধি হইয়াছেন। প্রজাগণ আপনার ধর্ম প্রস্তরাস্কিত 
রেখার ন্যায়, সুধা (করণের ন্যায়,মাগরের উন্মির ন্যায় অবি- 

নশ্বর বলিয়। স্থির করিয়াছে। সমুদয় লোকই আপনার 

গুণে বশীভূত হইয়াছে; অতএব আপনি বান্ধবগণের সহিত 
গুণরক্ষণে যত্ববান্ হউন। হেরাজন্! আপনি সরলত। 
অবলম্বন, করুন | বালকের ন্যায় আমোদের বশীভূত হইয়া, 

বহুপংখ্যক পুত্রপৌন্রদিগকে বিনষ্ট করিবেন না! হে রাজন! 
আপনি কৃষ্ণকে যে সমস্ত দ্রব্য প্রদান করিবার অভিলাষ 
করিয়াছেন ও যাহা প্রদান করিলে, তাহার পক্ষে প্রচুর হইবে 
বিবেচনা! করিয়াছেন, মহাত্সা বাস্দেব সেই সমস্ত ও অন্যান্য 
দ্রব্যের উপযুক্ত পাত্র। অধিক কি, তিনি অখণ্ড মেদ্দিনীমণ্ড- 
লের উপযুক্ত পাত্র; আমি সত্য করিয়! বলিতেছি, আপনি 
ধর্ম্মোদ্দেশে বা কৃষ্ণের প্রিয়কার্যযসাধনের নিমিত্ত এ সমস্ত 
দ্রব্য প্রদান করিতেছেন না। আপনি ছল দ্বার] তাহাকে 
বঞ্চিত করিবার অভিলাষে এরূপ করিতেছেন। হে রাজন্ 
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আমি বাহ্য কর্ম ঘ্বারা"'আপনার অভিপ্রায় জানিতে পারি! 
পঞ্চ পাণ্ডবগণ আপনার নিকট পঞ্চ গ্রাম প্রীর্থন। করিয়াছেন, 

কিন্তু আপনি তাহা প্রদান করিতে সম্মত হন নাই। 
অতএব বোধ হয় সন্ধি করিতে আপনার অভিলাষ নাই। 
আপনি অর্থ দ্বারা মহাঁবাহু বান্গদেবকে প্রলোভিত করত 
পাগুবগণ হইতে পৃথক্ করিতে অভিলাষ করিতিছেন, কিন্তু 
আমি আপনাকে নিশ্চয় বলিতেছি, বিভ্ত, উদ্যম বা অন্য 
কোন উপায়েই তাহাকে অর্জুন হইতে পুথক্ করিতে পারি- 
বেন না। আমি মহাত্মা কৃষ্ণের মাহাত্ব্য ও অর্জুনের দৃঢ় 
ভক্তির বিষয় অবগত আছি, এৰং বাঁন্ুদেব যে অর্জবনকে 
প্রাণতুল্য বোঁধ করেন ও তাহাকে কদাচ পরিত্যাগ করিতে 
পারিবেন না, তাহাঁও জ্ঞাত আছি। জনার্দন কৃস্তোদক, পাদ্য 
ও কুশলপ্রশ্ন ভিন্ন আপনাদের নিকট আর কিছুই অভিলাষ 
করেন না। অতএব যেরূপ সৎকার করিলে, মানার জনা- 
দ্দনের প্রীতিলাভ হয়, তাহাই কর্তব্য । মহাত্স। বাস্থদেৰ 
কল্যাণকামন।ায় এখানে আগমন করিতেছেন, অতএব 

তাহার অভিপ্রেতসাধন করাই সর্বতোভাবে বিধেয়। 
হে রাজন! ছুর্য্যোধন, পাগবগণ ও আপনার শাস্তিবিধান 
করাই বান্ুদেবের উদ্দেশ্য, অতএব আদেশানুযায়ী কার্য্য 
করাই সর্বাংশে শ্রেয়স্কর | হে মহারাজ! পাণ্ডবগণ আপ- 
নার পুত্র সদৃশ, আপনি তাহাদের পিতৃতুল্য, তাহারা বালক, 
আপনি বৃদ্ধ, তাহারা আপনাকে পিতৃতুল্য জ্ঞান করেন, 
আপনিও তাহাদিগকে সন্তানের ন্যায় জ্ঞান করুন। 

গু 

৩৭ 
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অস্টাশীতিতম অধ্যায়? 

তামা এসে 

দুর্ধ্যোধন কহিলেন, হে রাঁজন্ ! বিছুর কৃষ্ণের বিষয় যাহ 
কহিলেন, তাহ! নকলই সত্য; তিনি পাগুবগণের প্রতি সাতি- 
শয় অনুরক্ত, আপনি কদাচ তীহাকে বশীভূত করিতে পারি- 
বেন না। আপনি সত্কাঁরার্থ তাহাকে যে সমস্ত ধন সম্পর্ভি 
প্রদান করিতে অভিলাষ করিয়াছেন ; তাহা তাহাকে কদাঁচ 

দেয় নহে। কেশব আপনাদের পুজনীয়; কিন্তু এ সময়ে 
এঁ সমস্ত উপচার দ্বার! তাঁহার পূজা করিলে, তিনি মনে মনে 
বিবেচনা! করিবেন, ইহারা ভীত হইয়। আমার পুজ1 করিতেছে। 
অতএব যাহাতে স্বয়ং অপমানিত হইতে হয়, তাহ। কদাঁচ 
ক্ষত্রিয়ের কর্তব্য নহে। আয়তলোচন কুষ্ণ সকল ভবনের 
পুজনীয়, ইহা! আমি সম্যক্ প্রকারে বিদিত আছি; কিন্ত 
যখন তাহাকে পুজা করিলে উপস্থিত যুদ্ধের শান্তি হইবে না, 
তখন তাহাকে পুজা করা নিক্ষল। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহানুভব কুরুপিতামহ ভীক্ষ 
দুর্য্যোধনবাক্য শ্রবণ পূর্বক ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন, সৎকার 
বা অস্কার যাহাই কর কিছুতেই তাহার ক্রোধের উদয় 
হয় না, তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা করা কর্তব্য নহে। তিনি যে 
বিবয় কর্তব্য বলিয়া অবধারিত করেন, সহত্ত্র সহস্র উপায় 
অবলম্বন করিলেও কেহ তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারে 

না। মহাতআ। বান্থুদেব যাহ! কহিবেন, অসম্কৃচিত চিত্তে তাহা 
সম্পাদন করা সর্ববতোভাবে কর্তব্য। সেই মহাত্মা বান্ু- 
দেবকে সহায় করিয়াই, শীঘ্র পাগুবগণের সহিত সন্দি 
স্থাপন কর।. ধন্মশীল বাসুদেব নিশ্চয়ই ধর্ম্মার্থসঙ্গত বাক্য 
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বলিবেন ; অতএব বদ্ধুগণের সহিত আপনার তাহাকে প্রিয় 
বাক্য প্রয়োগ কর] কর্তব্য ॥ 

দুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ ! পাঁওবগণকে বশীভূত 
করিয়া, যে স্বয়ং সমস্ত এশ্বর্ধ্য ভোগ করিব এরূপ কোন 
সম্ভাবনা নাই ; কিন্তু এ বিষয়ে মনে মনে যে উপায় স্থির 
করিয়াছি, তাহ শ্রবণ করুন। পাগুবগণের কৃষ্ণচই একমাত্র 
সহায়, অতএব তিনি কল্য এখানে আগমন করিলে, তাহাকে 
বদ্ধ করিয়! রাখিব। তাঁহ! হইলে বুঝ্গণ, পাগুবগণ ও 
সমস্ত মেদিনীমগ্ডল আমার বশীভূত হইবে। অতএব কৃষ্ণ 
যাহাতে আমার এই অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারেন ; 
এবং যাহাতে আমারও কোঁন অনিষ্ট না হয়, আপনি 
আমাকে তাঁহার কোন উপায় বলুন। 

মহারাজ ধৃতরাষ্রী অমাত্যগণ সমভিব্যাহাঁরে এই সমস্ত 
নিষ্ঠ,র বাক্য শ্রবণ করিয়া» সাতিশয় ব্যঘিত হইয়া কহিলেন, 
হে বন ! তুমি কদাঁচ এরূপ কথা বলিও না, উহ1 সনাতন 
ধর্মের অনুগত নহে। তিনি দূত হইয়া আমাদের নিকট 
আসিতেছেন, বিশেষতঃ তিনি আমাদের আত্মীয় ও প্রিয়, 
তিনি কখনই কুরুকুলের অনিষ্টাচরণে প্রবৃন্ত হন নাই; অত- 
এব তিনি কি প্রকারে বন্ধযোগ্য হইবেন £ 

ভীক্ম কহিলেন, হে ধৃতরাষ্ট্র! তোমার এই পুত্র সাতি- 
শয় মন্দবুদ্ধি,ৎ এ সততই অনিষ্টচিন্তা করিয়া থাকে । ু হ্- 
জ্জন কর্তৃক যাচমান হইলেও অর্থচিন্তায় প্রবৃত্ত হয় না। 
তুমিও সুহৃদ্গণের বাক্য পরিত্যাগ পুর্ববক এই উৎ্পথগামী 
পাপাচারপর!য়ণ পুত্রের অনুবর্তন করিতেছ। এই ছুর্মতি 
ছুর্যোধনকে অক্রিষ্টকর্মা বাস্থদেবের ক্রোধহুতাঁশনে অমা- 
ত্যগণের সহিত দগ্ধ হইতে হইবে । এই ত্যক্তধন্ত্া পাপমতি 
হৃশংসের অনর্থকর বাক্য শ্রবণ করিতে আমার কোনরূপে ই 



২৮৮ মহাভারত । 

ইচ্ছ। নাই। ভরতগশ্রেষ্ঠ বৃদ্ধ পিতামহ ভীক্ম এইরূপ কহিয়া, 
কোপভরে গাত্রোথান পুর্ববক তথা! হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ 

একোননবতিতম অধ্যায় | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে নররাজ ! এদিকে কৃষ্ণ রজনী 
প্রভাত হইলে, পৌর্ববাহ্িক সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন 

করিয়া, ব্রাহ্মণগণের অনুমতি গ্রহণ পুর্বক নগরাভিমুখে 

যাত্রা করিলেন। তখন রুকস্থলনিবাঁসী ব্যক্তিগণ তাহাকে 
গমন করিতে দেখিয়া, তাহার চতুর্দিক্ বেউন করত 
গমন করিতে লাগিল। ছুর্য্যোধন ভিন্ন সমুদয় ধার্ভরাস্্রগণ ও 

ভীক্ম, দ্রোণ, কৃপ প্রভৃতি মহাত্া সকল তাহার প্রত্যুদগম- 

নার্থ গমন করিলেন । পুরবাসিগণ কৃষ্ণদর্শনলালসায় কেহ কেহ 

যাঁনারোহণ, কেহ বা পদব্রজে গমন করিতে লাগিল । অনন্তর 

মহাত্ম! বান্গুদেব অক্রিষ্টকন্ম্মা ভীক্ষ, ভ্রোণ ও ধৃতরাসট্রনন্দন- 

গীণে পরিরূত নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন | তাহার সম্মানার্থ 

নগর ও রাজমার্গ বহুরত্বে সমাচিত হইয়া সমলঙ্ক ত হইয়া- 
ছিল। হে ভরতর্ষভ! তগুকালে কি্ত্রী, কি বালক, কি 
বৃদ্ধ সকলেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া, বান্গদেবদর্শনমানসে 
সমাগত হইয়াছিল। হৃষীকেশ নগরমধ্যে প্রবেশ করিলে, 
সকলে রাজমার্গে দণ্ডায়মান হুইয়া, তাহার স্তৃতিবাদ আরম্ভ 
করিল। ভণকাঁলে মহাগৃহ সকল স্ত্রীগণে পুর্ণ হইয়। প্রচলিত 
প্রায় হইয়াছিল । সেই সময়ে রাজমার্গে এরূপ জনত। উপ- 

স্থিত হইয়াছিল যে, তদ্দার। কৃষ্ণের বায়ুবেগগামী অশ্ব সক- 
লেরও গতিরোধ হইয়াছিল। 



উদ্যোগ পর্ব । ২৮৯ 

অনস্তর শক্রকর্ধণ পুগুরীকাক্ষ বনুপ্রাসাদ সুশোভিত 
ধুতরাষ্টভবনে প্রবেশ করিলেন, এবং ক্রমে ভ্রমে তিন 

কক্ষা অতিক্রম করিয়া, রাজা ধৃতরাষ্ট্রের সমীপবর্তী হইলেন। 
তখন প্রজ্ঞাচক্ষু মহাযশ। ধৃতরাস্, ভীক্ষ, দ্রোণ, কপ, সোম- 
দত্ত ও মহারাজ বাহিলক ইহারা সকলে আসন হইতে 
গাঁত্রোথান পুর্বর্বক কৃষ্ণকে পুজা! করিতে লাগিলেন। 

তখন মহামতি কৃষ্ণ মহারাজ ধৃতরা্ট্র ও ভীক্মকে বিনীত 
বাক্যে পুজ। করিয়া, বয়ঃক্রমানুসারে সকল ভূপালগণের সহিত 
সম্ভাষণাদি করিলেন। অনন্তর বাহিলক, অশ্বখাম!, কূপ ও 
মসোমদত্তের সহিত একব্রোপবিষ্ট দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন 
করিলেন! তথায় উৎকৃষ্ট সুমার্ভজিত কাঞ্চনময় আমন 
পাতিত ছিল, মহাত্মা কেশব ধুতরাপ্রের আদেশানুসারে 
তাহাতে উপবেশন করিলেন । তখন রাজপুরোহিতগণ 
যথা ন্যায়ে তাহাকে গো» মধুপর্ক ও উদক প্রদান করিলেন। 
মহাত্মা বাসুদেব এই রূপে আতিথ্যস্বীকাঁর করিয়া, কুরুগ- 
ণের সাঁহৃত সন্বন্ধানুসারে পরিহাস ও কখোপকথনাদি করিতে 
লাগিলেন। 

এই রূপে মহাত্মা! বান্ুদেব র ওরাষ্ট্র কর্তৃক পুজিত হইয়।, 
তাহার গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। পরে কুরুনভায় গমন 
পূর্বক (কীরবগণের সহিত সমবেত হুইয়া, বিছুরভবনে গমন 
করিলেন। তখন বিছুর অতিথিসৎকারোপযুক্ত দ্রব্য ঘার। 
তাহার অচ্চন। করিয়া কহিলেন, হে পুগুরীকাক্ষ! তোমার 

দর্শন লাভ করিয়া আর্মি সাতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। 
হে কৃষ্ণ! তুমি সকল জীবের অন্তরাতআা, তোমার কিছুই 
আঁবদিত নাই। সর্ববধর্কুশল মহাত্মা বিছুর এই রূপে গোবি- 
ন্দের আতিথ্য করিয়া, তাহাকে পাগ্ডবগণের কুশল জিজ্ঞাস! 
করিতে লাগিলেন। বৃঞ্জিসত্তম পরম নুহ বাসুদেব ধর্ম- 



বি মই।ভারত । 

পরায়ণ ক্রোধবিহীন প্রসন্নচিন্ত ধীসম্পন্ন বিছুরের নিকট 
পাণ্ডবগণের সমস্ত বুন্তাম্ত বিশেষ বর্ণন করিলেন। 

নব।ভতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাঁত্বা মধুসদন বিছ- 

রকে সম্ভাষণপুর্ববক অপরাহ্ধে পিতৃ্বসা কুন্তীর নিকট গমন 
করিলেন । তখন কুন্তী পরম তেজস্বী স্বীয় পুত্রদিগের প্রধান 
সহায় মধুসুদনকে অবলোকন করত তাহার ক্ধারণ করিয়া, 
তনয়গণের পৃথক প্রথক্ নাম নির্দেশ পুর্ববক রোদন 
করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি কৃষ্ণের যথাবিধি আতিথ্য 
সমাপন করিয়া, বাস্পগদগদ স্বরে শান বদনে কহিতে লাগি- 

লেন, হে কেশব ! যাহার বাল্যাবধি গুরুশুশ্রাধায় নিরত, 

যাহাদের সৌহার্দ কখন বিনষ্ট হয় না; যাহাদিগের চিত্ত 
অভিন্ন ; যাহারা শক্রকৃত পৈশুন্যে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া, আমাকে 

মহাদুঃখে নিপাঁতিত করত জনশুন্য অরণ্যে গমন করিয়া- 
ছিল; যাহার! বিনীত, সত্যবাঁদী, দেবসেবাঁপরাঁয়ণ সেই 
পাগুবগণ মিংহব্যাত্রলমাকুল ঘোর কিপিনে কি প্রকারে 
বাঁস করিয়াছিল ? আহ1! তাহার! বাল্যকালেই পিতৃহীন 
হইয়াছে; কেবল আমিই তাহাদিগকে সতত লালন পালন 
করিতাম | তাহারা কি প্রকারে পিত। মাতাকে দর্শন ন! 

করিয়াও :মহাবনে বাস করিয়াছিল ? হে কেশব ! 

পাণ্ডবগণ বাল্যাবধি শঙ্ঘ, ছুম্ধুভি, মুদূর্গ ও বেণুর নিনাদ, 

করিবৃৎহিত, অশ্বহে,যিত, এবং রথনির্ঘোষে প্রতিবোধিত 
হইত ত্রাহ্মণগণ শঙ্খ, তেরী, বেণু ও বীগানিনাদের সহিত 



উদ্যে।গ পর্ব । ২৯১ 

পুশ্াহঘোষ মিশ্রিত করিয়া, যাহাঁদিগের স্তব করিতেন, 

যাহার! বিবিধ বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ব দ্বারা ব্রাহ্ণগণের অর্চনা 
করিত, যাহার! প্রাসাদের উপরিভাগে রাঁঙ্কবাজিন শয্যায় 
শয়ন করিয়া নিদ্রিত ও ব্রাক্ষণগণের স্তত্িবাদে জাগরিত 

হই, হায়! তাঁহাঁরা কি প্রকাঁবে অরণামধ্যে ভিতর 
জন্তগণের ভীষণ নিনাঁদে নিদাঁগত হষ্টত। হে মধু- 

সুদন! পুর্ব্বে যাহারা ভেরী, ম্বদঙ্গ, বীণা, শঙ্খ্বনি ও স্ত্রীগণের 
সুমধুর গীতি ও বন্দীগণের স্তৃতিবাঁদ শ্রবণ প্রতিবোধিত 
হইত, তাহারা কি রূপে হিৎশ্রজন্তগণের ভীষণ ধ্বনি শ্রবণে 
জাগরিত হইত! ও 

যে মহাত্মা লঙ্জীশীল, সত্যপরায়ণ, করুণাপরজন্ত্র, কাম- 
ক্রোধবিহীন, সন্ত সাধুপথের অনুবন্গী এব অন্গরীষ, 
মান্ধান্া, যযাঁনি, নাহুষ, ভরত, দিলীপ, ও উশীনর 
প্রভৃতি পুর্র্বকালীন রাজর্ধিগণের ভারবহন করিয়া আসিতে- 
ছেন, যে ধর্্শাতআ| কৌরবগণের শ্রেষ্ঠ ও ত্রলাকোর আঁধি- 

পত্যলাভের উপযুক্ত পাত্র, সেই বিশুদ্বস্ুৃবর্ণবর্ণ দীর্ঘবাহু 
অজাত্রশক্র যুধিষ্ঠির এক্ষণে কেমন আছেন? যে মহাবীর 
অযুত নাগ সদৃশ পরাক্রমশালী, বায়ুর ন্যায় বেগবান্, অমর্ধ- 
পরায়ণ, যিনি সতত ভ্রাতার প্রিয়ানুষ্ঠান করিয়! থাকেন, যিনি 
মহাবল পরাক্রান্ত কীচক, উপকীচক ও হিড়িন্বকে বধ করি- 
য়াছেন, ও পরাক্রমে ইন্দ্রের ন্যায়, বলে বায়র ন্যায়, 

ক্রোধে শুলপাণির ন্যায়, যে মহাবাহু অমর্ধপরবশ 
হইয়াও ক্রোধ সম্বরণ পুর্ববক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনের অন্ু- 
ব্তী হইয়া থ'কেন, সেই মহাবল পরাক্রমশালী তেজোরাশি 
পরিঘসদূৃশবাহু মধ্যম পাগ্ডব বৃকোদর এক্ষণে কেমন আছেন? 
হে কৃষ্ণ! যে মহাবীর দ্বিভুজ হইয়াও সহস্রবাহু অজ্রনের 
সহিত স্পর্দা করিয়াছিলেন, যিনি যুগপৎ পঞ্চশত বাণ 



২৯২, মহাভারত । 

নিক্ষেপ করিতে পারেন, যিনি অস্ত্রগ্রয়োগে কার্তবীর্য্য সদৃশ; 
আদিত্যের ন্যায় তেজস্বী, দমোগুণে মহর্বির ন্যায়, ক্ষমায় 
পৃথিবীর ন্যায়, বিক্রমে মহেক্ড্রের ন্যায়, যে মহাকায় 
সমুদাঁয় রাজগণের উপর কৌরবগণের একাধিপত্য স্থাপন 

করিয়াছেন, যাহাকে আশ্রয় করিয়া পাগুবগণ কালযাপন 
করিতেছেন, ফাঁহার সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে কেহই 

জীবিত থাকে না, যে সত্যবিক্রম সকল রখিগণের শ্রেষ্ঠ, 
দেবগণ যেরূপ বাসবের আশ্রয়, সেইরূপ যিনি পাগুবগণের 
আশ্রয় স্বরূপ, সেই সর্বভৃতজেতা তোমার প্রিয়সখা ও 
ভ্রাত1 জিষু এক্ষণে কেমন আছেন ? যিনি সর্ববভূতে দয়াবাঁন, 

লজ্জাঁশীল, মহাস্ত্রবেত্তা, স্ব, সুকুমার, ধার্মিক, সভামদ, 
ভ্রাভুগণের শুশ্রষাঁপরায়ণ, আমার একান্ত প্রিয়, অন্যান্য 
পাণবগণ সতত যাহার প্রশংস! করিয়া থাকে, যে যুব! জ্যেষ্ঠ 
ভ্রাতার নিতান্ত অনুগত, সেই মা্দ্রীনন্দন সহদেব এক্ষণে 

কেমন আছেন ? যে প্রিয়দর্শন সুকুমার, যুবা, শুর ও সকল 
ভ্রাতৃগণের প্রিয়,এবং চিত্রযুদ্ধে সাতিশয় নিপুণঃআমি যাহাকে 
বাল্যাবধি সুখে বর্ধিত করিয়াছি, সেই বস নকুল এক্ষণে 
কেমন আছেন ? হে মহাবাহে! ! সেই নকুলকে কি আমি পুন- 
রায় নয়নগোচর করিব ! হায়! আমি যে নকুলকে পলক- 
মাত্র না দেখিলে, অধৈর্ধ্য হইতাম, দীর্ঘকাল তাহাকে না 
দেখিয়া জীবিত রহিয়াছি ! হে জনা্দন ! কুলীনা অসামান্য- 
রূপলাবণ্যসম্পন্না সর্বগুণভূষিতা আমার পুত্রগণ অপেক্ষা 
প্রিয়তরা দ্রৌপদী প্রিক্কতর পুন্রগণ অপেক্ষা পতিসহবাস 
শ্রাঘার বিষয় বলিয়! জ্ঞান করেন। তন্নিমিত্ত পুত্রগণকে পরি- 
ত্যাগ করিয়া! পতি সমভিব্যাহারে অরণ্যে গমন করিয়াছি- 
লেন । সেই মহাকুলসম্ভৃতা সর্ববকল্যাণদায়িনী দ্রৌপদী 
এক্ষণে কেমন আছেন ? হায়! সেই পতিপরায়ণ। অগ্নিকল্প 
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পঞ্চ পতির সহবাসে থাকিয়াও অশেষ দুঃখ ভোগ করিতে" 
ছেন। আমি সেই পুত্রশোৌককাতরা সত্যপরায়ণ। দ্রৌপদীকে 
চতুর্দশ বগুণর অবলোকন করি নাঁই। যখন তাঁদৃশশীলসম্পন! 
দ্রৌপদী চির সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত হইয়াছেন, তখন বোঁধ 
হয়, পুরুষগণ পুণ্যকর্্মানুষ্ঠান দ্বারা সুখলাভে সমর্থ হয় না। 
হে কৃষ্ণ! আমি যে অবধি সরলম্বভাঁব1 পতি প্রাণ দ্রুপদ- 
নন্দিনীকে সভাগত অবলোকন করিয়াছি; সেই অবধি কি 
তুমি, কি অর্জুন, কি যুধিষ্ঠির, কি ভীমসেন ও কি যমজ নকুল 
সহদেব কাহাঁকেও আর প্রিয় বলিয়া বোধ করি না। আমি 
ক্রোধলোভের ৰশবন্তা অনার্ধ্যগণ কর্তৃক স্ত্রীধর্ম্িণী দ্রৌপ- 
দীকে সভামধ্যস্থ শুরগণ ও শ্বশুরের সমীপবর্তিনী দেখিয়! 
যেরূপ ছুঃখিত হইয়াছি, ইহার পৃর্ব্বে আর কখন সেরূপ ছুঃখ 
অনুভব করি নাই। সেই সময়ে সভাস্ক ধূতরা্র, মহারাজ 
বাহিলিক, কূপ, সোমদত্ত ও সমস্ত কৌরবগণ নির্ব্বিঃ 
হৃদয়ে একবস্ত্পরিধানা! ভ্রুপদতনয়াকে অবলোকন করিয়া- 
ছিলেন। 

হে কৃষ্ণ! লোক সকল সদ্ব্ভ দ্বারা যেরূপ যান্য হয়, ধন 

বা! বিদ্য! দ্বারা সেরূপ হয় না। আমি সেই সভাস্থ সক- 
লের মধ্যে বিছরকেই পুজ্যতম জ্ঞান করিয়া থাকি। সেই 
মহাবুদ্ধিশালী গম্ভীরস্বভাব মহাত্মা বিভুর অলৌকিকম্বভাব- 
সম্পন্ন । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, কুস্তী গোবিন্দকে সন্দর্শন করত 
শোক ও মোহে একান্ত অভিভূত হুইয্া,এইরূপ বহুবিধ শোক 
প্রকাশ পুর্র্বক কহিতে লাগিলেন, হে: মধুসূদন! 'যে সমস্ত 
পূর্বতন নৃপতি অক্ষক্রীড়া ও ম্বগবধ করিয়াছেন, তাহাতে 
কি তাহাদের সুখলাভ হইয়াছে? সভামধ্যে কৃষ্। কুরুগণ- 
সমক্ষে অবমানিত হওয়াতে, আমার হৃদয় দগ্ধ হইতেছে। 

(৩৮) 
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হে মাধব! আমি পুত্রগণের নগর হইতে নির্ব্বাসন, প্রব্রজ্যা, 
অজ্ঞাতচর্ধ্য প্রভৃতি বহু দুঃখের অভিজ্ঞত। লাভ করিয়াছি। 
দুষ্যোধন আমাকে ও পুনত্রগণকে অদ্য চতুর্দশ বগুসর পর্য্যস্ত 
অপমান করিতেছে, আমার ইহা অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় আর 
কি আছে ? কিন্তু গুনিয়াছি যে, ছুঃখভোগে পাপের প্রায় 

শ্চিত্ত হইলে,পরিণাঁমে পুণ্য বশতঃ নুখসম্দ্িলাত হয়। অত- 

এব বোধ হয়, এইরূপ ভুঃখভোগে পাপের পর্যবসাঁন হইলে 

আমরা পশ্চাৎ সুখসস্ভোগ করিব । হে কেশব! আমি ধার্ত- 
রাঁষ্রদিগকে পুত্রনির্বিবশেষে অবলোকন করিম! থাকি । সেই 
পুণ্যবলে তোমারে পাঁওবগণের সহিত নিঃসপত্ব ও সংগ্রাম 

হইতে বিমুক্ত অবলোকন করিব, শত্রগণ কখনই তোমাদের 
পরীজয়ে সমর্থ হইবে না। 

এক্ষণে আপনাকে ও ছুধ্যোধনকে নিন্দা না করিয়া, 

পিতাকেই নিন্দ। করা উচিত্ব | কারণ যেরূপ বদান্যগণ অনা- 
য়াসে ধন প্রদান করেন; সেইরূপ তিনি আমাকে অনায়া- 
সেই কুস্তিভোৌজের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। আমি যখন 
বাল্যাবস্থায় কন্দুকক্রীড়া করিতাম, সে সময়ে পিতা আমারে 
কুস্তিভোজকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। হেকৃঞ্জ! আমার 
কিছুর্ভাগ্য, আমি পিতা ও শ্বশুর কর্তৃক অপমানিত্ হইয়া, 
এখনও জীবন ধারণ করিতেছি ! হাঁয় ! কেবল ছুঃখভোগের 
নিমিতই আমার জন্ম হইয়াছিল । অতএব আমার জীবনে 
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। হে জনার্দন! আমি সব্যসাচীর 
জন্মদিবসে রাত্রিতে এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়াছিলাম 
যে« তোঁমার এই পুত্রটী সমুদয় পৃথিবী জয় করিবে, 
স্বীয় ষশে নভোমগুল পর্য্যন্ত স্পর্শ করিবে এবং যুদ্ধে 
রোৌরবগণকে সংহার করত রাঁজ্যলাভ করিয়া, ভ্রাতৃগণের 
সহিত তিনটী অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে ”। আমি 
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সেই দৈববাণীকে নিন্দা করিতেছি না, ধর্ম ও মহাত্া কৃষ্ণকে 
নমস্কার; ধর্ম প্রজা সকল ধারণ করিতেছেন। হে বাঞ্চেয় ! 
যদি ধর্ম থাকেন,যদি দৈববাণী সত্য হয় এবং তুমিও যদি সত্য 
হও, ভাহা হইলে আমার সকল অভিলাষ সম্পাদন করিবে। 
 হেমাঁধব! আমি পুত্রগণের নিমিত্ত যেরূপ শোকার্ত 

হুইয়াছি, বৈধব্য, অর্থনাশ অথব। জ্ঞাতিগণের সহিত শক্র- 
তায় সেরূপ শোকাকুল হই নাই। অন্য চতুর্দশ বর্ধ হইল, 
সর্ববশীস্ত্রবিশারদ গাঁভীবধন্থ। ধনপ্য়, ধর্্মশীল যুধিঠির, মহা 
বীর ভামসেন ও মান্রীতনয়দ্য়কে অবলোকন করি নাই। 
অতএব আমার শাস্তিলাভের সন্তাঁবনা কোথায় ? যেরূপ 
মাঁনবগণ দীর্ঘকাল অনুদ্দিষ্ট ব্যক্তির মরণাবধারণ করত 
তছুদেেশে শ্রাদ্ধতর্পণ করিয়! থাকে; আঁমার পক্ষে পাণডব- 
গণ সেইরূপ ম্বৃত ও পাগুবগণের পক্ষে আমিও সেইরূপ 
মৃতের ন্যায় হইয়াছি। হে কেশব! তুমি ধর্ন্দাত্। রাঁজ। 
যুধিষিরকে কহিবে যে, তিনি যেন তাহার বাক্য মিথ্যা ন] 
করেন। তাহা হইলে ধন্দ্ম নষ্ট হইবে । হেবাস্ুদেব! ষে 
নারী পরাশ্রয়ে থাকিয়া, জীবিকা নির্বাহ করে, তাহাকে 
ধিকৃ। দীনত1 অবলম্বন করিয়া, জীবিকা নির্বাহ করিলে, 
সাতিশয় অপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয়। হে কৃষ্ণ! তুমি ভীম- 
সেন ও অজ্জবনকে কহিবে যে, 'ক্ষত্রিয়কন্য। যে নিমিত্ত গর্ভ 

ধারণ করে, তাহার কাল সমুপস্থিত হইয়াছে । অতএব যদি 
তোঁমর! এক্ষণে তাহার অন্যথাচরণ কর, তাহা হইলে অতি- 
জঘন্য কর্ম্দের অনুষ্ঠান কর! হইবে । তাহারা নৃশংসের ন্যায় 
কার্য্য করিলে । আমি তাহাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরি- 
ত্যাগ করিব। সময়ানুসারে মনুষ্যকে প্রাণ পরিত্যাগও 
করিতে হয়। হে কৃষ্ণ ! তুমি ক্ষত্রিয়ধন্্মানুরক্ত মাদ্রীতনয়- 
দ্বয়কে কহিবে ষে, ভোমর! বলোপার্জিত সম্পত্তি "প্রাণ 
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অপেক্ষা! প্রিয় বলিয়া জ্ঞান কর। বিক্রম ছারা প্রাপ্ত অর্থই 
ক্ষত্রেধন্্মীধলন্বীদিগের শ্রীতি সাধন করিয়। থাকে । 

হেবাস্সদেব! ভূমি মহাবীর ধনগ্রয়কে দ্রৌপদীর মতা- 
নুযাঁয়ী কার্য্য করিতে অনুরোধ করিবে । মহাবল পরাক্রান্ত 
ভীমসেন ও অঙ্জুন ত্ুদ্ধ হইলে, দেবগণকেও সংহার করিতে 

পারে। ছুর্মতি ছুর্য্যোধন যে দ্রৌপদীকে সভামধ্যে আনয়ন 

করিয়াছিল, এবং ছুঃশাসন ও কর্ণ যে নিষ্ঠ,র বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছিল, তাহ! ভীমার্ছুনের পক্ষে নিতান্ত অবমাননার 
বিষয় হুইয়াছে, সন্দেহ নাই। ছুর্য্যোধন, প্রধান কৌরবগণ 
সমক্ষে মনস্বী তীমসেনের প্রতি যে উপহাস করিয়াছিল, 
অচিরাৎ তাঁহার সযুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে। ভীমের অন্তঃ- 
করণে বৈরদহন এক বার প্রস্থবলিত হইলে, তাহা আর 
নির্ববাঁণ হইবার নহে। মহাবীর বৃকোদর যাব শক্রকুল ক্ষয় 

করিতে না! পারে, তাঁবু তাহার ক্রোধানল নির্বাণ হয় না। 
হে সধুদুদন ! ক্ষত্রধর্মনিরত! ভ্রুপদরাজতনয়া নাথবতী 

হইয়াও অনাখার ন্যায় ভামধ্যে আনীত হইয়া! বহুবিধ নিষ্ঠ'র 
বাক্য শ্রবণ করিয়াছেন; তাহাতে আমি যেরূপ হুঃখিত 

হইয়াছি, দ্যুতে পরাজয়, রাজ্যাপহরণ ও পুত্রগণের নির্ব্বা- 

সন নিমিত সেরূপ দুঃখিত হই নাই। আমি পু্রবতী; 
তুমি, বলদেব ও প্র্থযন্ন আমার সহায়; এবং মহাবীর ভীমা- 
র্ভুন জীবিত থাকিতে, আমারে এইরূপ যন্ত্রণ৷ ভোগ করিতে 
হইল ! 

তখন ধনঞ্জয়ের প্রিয়সখ। মধুসুদন পুত্রশোককাতর! 
পিতৃঘপাকে আশ্বাস প্রদান পুর্র্বক কহিতে লাগিলেন, হে 
পিতৃম্বন ! আপনার সদৃশী রমণী আর কে আছে? আপনি 
মহারাজ শৃরসেনের দুহিতা, এক্ষণে আজমীঢ়কুলে সঙ্গতা 
হইম্মছেন। আপণার স্বামী মর্বতোভাবে আপনার ঘম্মান 
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রক্ষা করিতেন; আপনি বীরমাতা, বীরপত্বী ও সর্ববগুণস- 
ম্পন্না, আপনার সদৃশী রমণীগণকে আবশ্যক মতে সুখ দুঃখ 
ভোগ করিতে হয়। পাওবগণ নিদ্রা তন্দ্রা, ক্রোধ, হর্ষ, ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, হিম ও রৌদ্র পরাজয় করিয়া, বীরোচিত স্ুখসস্তোগে 
সম্তষ্ট আছেন। সেই মহাঁবল পরাক্রমশালী উৎ্সাহসম্পন্ন 
বীরগণের কখন অঙ্গে সন্তোষ লাভ হয় না। বীর ব্যক্তির! 
সাতিশয় ক্লেশ অথবা অত্থয্যৎ্কৃষট সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন; 
এবং ইন্ড্রিয়সুখাভিলংষী ব্যক্তিগণ মধ্যবিত্ত অবস্থাতেই 

সন্তোষলাঁভ করেন। কিন্তু উহ! ছুঃখের মাকর স্বরূপ, রাজ্য- 
লাভ বা! বনবাস সুখের নিদান। 

পাওবগণ সাতিশয় ধীরস্বভাব, সেই নিমিত্তই তাহারা 
সন্ত হন ন1। যুধিষ্ঠির প্রভৃতি পঞ্চ ভ্রাত। দ্রৌপদীর সহিত 
আপনাকে অভিবাদন করত তাহাদের কুশল নিবেদন ও অনা- 
ময় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। আপনি তাহাদিগকে শীঘ্রই শক্র- 
বিনাশ করিয়।, আধিপত্য ও অতুল এশ্বর্্যভোগ সস্তে।গ 
করিতে দেখিবেন । 

পুত্রশৌককাতর! কুস্তী কৃষ্ণ কর্তৃক এই রূপে আশ্বাসিত 
হুইয়া, অনাত্মবুদ্ধিজ তম সম্বরণ পুর্ববক কছিতে লাগিলেন,হে 
মাধব! তুমি ধাহ। পাগুবগণের পক্ষে হিতকর বিবেচন। 
করিবে, ধর্মের অব্যাঘাতে অকপটে সেই সমস্ত বিষয়ের অনু- 

্ানে সযত্ব হইবে । হে কৃষ্ণ! আমি ব্যবস্থা, মিত্র, বুদ্ধি ও 
বিক্রম বিষয়ে তোমার প্রভাব সম্যক্ প্রকারে পরিজ্ঞাত 

আছি। তুমিই আমাদের ধর্ম, সত্য ও তপঃ স্বরূপ, তুমিই 
পাগুবগণের ভ্রাতা, তুমিই ব্রহ্ম, তোমাতে ই সমস্ত প্রতি- 
ঠিত রহিয়াছে, তূষি যাহা যাহা! কহিলে, তৎসমুদয়ই সত্য, 
তাহার কিছুমাত্র সংশয় নাই! 

অনন্তর মহাত্মা মধুসুদন কুস্তীকে আমন্ত্রণ ও গুদ- 
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ক্ষিণ করিয়া, ছুর্যো'ধনের আয়াসগৃহের অভিমুখে প্রস্থান 
করিলেন। 

(০০০০০ 

একনবতিতম অধ্যায় | 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন! মহাত্া গোবিন্দ স্বীয় 
পিতৃম্বনা! কুন্তীকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া, পরমন্্রীস- 
্পন্ন পুরন্দরগৃহোপম বিচিত্রানযুক্ত হৃর্য্যোধনগৃহে গমন 
করিলেন। তিনি দ্বারপাল কর্তৃক অবারিত হইয়া, ক্রমে 
ক্রমে তিন কক্ষ! অতিক্রম পূর্বক ছুর্য্যোধনের মেঘসঙ্কাশ, 
খিরিশৃঙ্গ সদৃশ সমুন্নত পরমষ রমণীয় প্রাসাদে আরো- 
হণ করিলেন। এবং দেখিলেন, মহাঁবাহু দুর্য্যোধন বহুরাজগণ 

ও কৌরবগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মহা দিংহাসনে উপবিষ্ট 
আঁছেন। ছুঃশাঁসন, কর্ণ ও শকুনি তীঁহাঁর সমীপবত্তা বিচিত্র 
আসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তখন ধৃতরাস্রতনয় গোবিন্দকে 
দর্শনমাত্র অমাত্যগণের সহিত আমন হইতে গাত্রোথান 
করিয়া, তাহার অর্চনা করিলেন । কেশব সহামাত্য 
ভুর্য্যোধন ও অন্যান্য রাজগণের সহিত মিলিত হইয়া, বয়ঃ- 
ক্রমানুসারে সকলের সহিত আলাপ করিয়, বিবিধ আস্তরণে 
আস্তীর্ণ সুবর্ণময় পরধ্যন্কে উপবেশন করিলেন । কুরুনন্দন 
দুর্য্যোধন তাহাকে মধুপর্ক গো, উদক, গৃহ এবং রাজ্য 
নিবেদন করিলে,অন্যান্য কৌরবগণ তাহার অচ্চনা করিলেন। 

অনন্তর রাজ! দুর্য্যোধন কৃষ্ণকে ভোজন করিতে নিমন্ত্রণ 
করিলে, কেশব তাহাতে সম্মত হইলেন না। পরে ছুর্্যো- 
ধন সেই সভামধ্যে কর্ণের সমক্ষে শঠত| সহকারে মৃদু বাক্যে 
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কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! এই সমস্ত অন্ন, পানীয়, বাঁস ও 
শয্যা আপনার নিমিত্ত আনীত হইয়াছে, আপনি কি নিমিত্ত 
উহা! গ্রহণ করিতেছেন না? আপনি আমাদের উভয় পক্ষের 
সহায় ও পরম হিতাঁভিলাধী; এবং আমার পিতার পর- 
মাআীয় ও দয়িত। হে গোবিন্দ! আপনি ধর্্মার্থের মর্ম 
সম্যক্ রূপে অবগত আছেন, অতএব আপনার নিকট উহার 
কারণ জানিতে ইচ্ছ। করি। 

তদনভ্তর চক্রগদাধর গোবিন্দ, ভুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ 

পুর্ববক তদীয় বিশাল বাহু গ্রহণ করিয়া, সমুদ্যত মেঘগস্তীর 
নিঃস্বনে অর্থসঙ্গত হেতুগর্ভ বাক্য সমুদয় কহিতে লাগিলেন ; 
হে ছুর্য্যোধন ! দূতগণ কৃতকার্য হইগাই, ভোজনাদি গ্রহণ 
করিয়া থাকে, অতএব আমি কৃতকাধ্য হইলেই, তুমি 
অমাত্যগণের সহিত আমার পুজা করিও । তিনি এইরূপ 
কহিলে,ছুর্য্যোধন কহিলেন,হে বাক্ুদেব ! আমাদিগের প্রতি 

আপনার এরূপ অনুচিত বাক্য প্রয়োগ করা আবিধেয় ৷ হে 

মধুসুদন! আপনি কৃতার্থই হউন, আর অকৃতার্থই হউন, 
আমরা আপনাকে পুজা করিতে যত্ব করিব, কিন্তু আপনার 
পুজা করা আমাদের সাধ্য নহে। হে পুরুযোতম ! আঁমরা 

প্রীতি সহকারে পুজা! করিলেও, যে নিমিত্ত আঁপনি উহা! 
গ্রহণ করিতেছেন না, ইহার সবিশেষ কারণ আমরা কিছুই 
অবগত নহি । আপনার সহিত আমাদের বৈর বা বিগ্রহ নাই, 
অতএব ঈদৃশ বাক্য প্রয়োগ করা! আপনার নিতাস্ত অনু- 
চিত । 

তখন বান্দুদেব ঈষছ হাস্ত করিয়া, ছুর্য্যোধনের প্রতি 

দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, হে কৌরব ! আমি কাম, ক্রোধ, 
দ্বেষ, অর্থ, কপটত। বা লোত প্রযুক্ত কদাচ ধন্ম পরিত্যাগ 

করিতে পারি না । লোকে প্রীতি পুর্ববক বা বিপদাপন্ন হইয়। 
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অন্যের অন্ন ভোঁজন করে । আপনি প্রণয়সহকাঁরে আঁমারে 
ভোজন করাইতে বাসন] করেন নাই, আমিও রিপদ্গ্রস্ত হই 
নাই। তবে কি জন্য আপনার অন্ন ভক্ষণ করিব? আপনি বিনা 
কারণে সর্বগুণসম্পন্ন সোঁদর তুল্য পাগুবগণের দ্বেষ করিয়া 
থাঁকেন। উহ নিতান্ত অকর্তব্য। পাগুবগণ পরম ধার্মিক, 
তাহাদিগকে কিছু বল! কাহারও সাধ্য নহে। যে ব্যক্তি 
পাণ্ডবগণকে ছেষ করে, সে আমারও দ্বেষ করে; যে ব্যক্তি 
তাহাদিগের অনুগত, সে আমারও অনুগত । ফলতঃ, আমি 
পাগুবগণ হইতে ভিন্ন নহি। যেব্যক্তি কাম, ক্রোধ অথবা 
মোহের বশীভূত হইয়া, লোঁকের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয় 
ও গুণবান্ ব্যক্তির দ্বেষ করে, লে নরাধম। যে ব্যক্তি 
কল্যাণভাজন গুণসম্পন্ন জ্ঞাতিদিগকে অকারণে ছুষ্ট জ্ঞান 
ও তাহাদিগের ধন অপহরণ করিতে অভিলাষ করে, সেই 
ঢুরাচার কখন চিরসঞ্চিত সম্পত্তি ভোগে অধিকারী হয় না। 
আর গুণবান. ব্যক্তি আপনার অবশীভূত হইলেও যে ব্যক্তি 
প্রিয়ানুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে বশীভূত করে, সে চিরকাল যশো- 
লাভ করিয়া থাকে । যাহা হউক, আমার স্পষ্টই বোধ হুই- 
তেছে, আপনি কোন ছুরভিসন্ধি বশত আমাকে ভোজন 
করিতে অনুরোধ করিতেছেন, অতএব এই সকল্ সামগ্রী 
আমি কদাচ ভক্ষণ করিব না। একমাত্র বিছুরের গৃহে ভক্ষণ 
করাই আমার শ্রেয় হইতেছে । মহাবাহু কৃষ্ণ ক্রোধপরবশ 
চুর্ষ্যোধনকে এই কথা বলিয়া, তাহার গৃহ হইতে নির্গত হইয়া 
মহাত্মা বিছুরের গৃহে গমন করিলেন। তদনন্তর ভীম্ম,দ্রোণ, 
কপ, বাহিলক ও অন্যান্য কৌরবগণ বিছুরভবনে তীহার 
সমীপে গমন পুর্র্বক তীহাকে স্ব স্ব ভবনে গমন করিতে 
অনুরোধ করিলেন। তখন মহাতেজা মধুসুদন তাহাদিগকে 
কহিলেন,হে মহাত্রাগণ ! আপনারা গমন করুন; আমি আপ- 
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নাঁদিগের সমুদয় পুজা! প্রাপ্ত হইয়াছি। অনস্তর কৌরবগণ স্ব স্ব 
নিকেতনে গমন করিলে, হাম্বা বিভুর পরম যত সহকারে 
সর্ববপ্রক(র অভিলধিত দ্রব্য দ্বারা অপরাজিত ভর্গবাম্ বাস্সু- 
দেবের পুজা করিয়া, অতি পবিত্র বিবিধ সুমিষ্ট অন্ন ও পানীয় 
প্রদান করিলেন। মহাত্মা মধুসূদন বিছরপ্রদত্ত সেই সমস্ত 
অন্নপান দ্বারা অগ্রে বেদবিৎ্ দ্বিজগণকে পরিতৃপ্ত করিয়া, 
প্রচুর ধন দান পুর্বক অবশেষে অমরগণসমবেত মহেন্দ্রের 
ন্যায় অন্ুষায়িগণ সমভিব্যাহারে সেই সমস্ত ব্রাঙ্গণগণের 

ভোজনাবশিষ্ট অন্ন ভক্ষণ করিলেন। 

শশা] ৩ 1 

হিববতিতম অধ্ায়। 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, শ্ুাদেবের ভোজনাবসানে মহাত্া 
বিছুর রজনীযোগে তাহাকে কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! 
আপনার এখানে আ'গযন করা সমুচিত হয় নাই । হে জনা- 

দন! মনামতি ছুর্ষ্যোধন ধর্ার্থবিহীন, কামক্রোধপরাঁয়ণ, 
মানন্্, মানাভিলশষী, নির্বেবোধ, মুঢ়, ইন্ড্রিয়াসক্ত, প্ডিতম্মন্য, 
মিত্রদ্রোহী, অকৃতত্ব, অধার্িক, মিথ্যাবাদী, স্বেচ্ছাচারপরা- 
যণও সর্বপ্রকার কর্তব্য কার্যে অকৃতনিশ্চয়।.এ ছুরাত্মা এই- 
রাপ ও অন্যান্য বুদোষসমন্থিত? আপনি শ্রেয়ক্ষর বাক্য 

কহিলেও, ছুর্ম্াতি ছুর্য্যোধন কদাঁচ উহাতে সম্মত হইবে না। 

ভীম, দ্রোণ, কপ, কর্ণ, অশ্বথামা ও জয়দ্রথ ইহারা ছুষ্যো- 
ধনের নিকট প্রচুর পরিমাণে রুতিলাভ করত জীবিকা নির্ববাহ 
করিয়া থাকেন.। সুতরাং ভীহারঠও শান্তিপক্ষে সম্মত হই- 
বেন ন1। হে জনার্দন! সকর্ণ ধার্তরাষ্ট্রগণ মনে মনে "স্থির 

৩৯ 
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করিয়াছেন, পাঁগবগণ ভীন্গ ফ্রোণ প্রভৃতিকে কদাচ পরাজয় 
করিতে সমর্থ হইবে না। অবিচক্ষণ বাঁলকম্বভাব ছুর্য্যোধন 
কতকগুলি পার্ধিব সেনামাত্র সংগ্রহ করিয়া, আপনাকে 

রুতার্ঘ বলিয়া স্থির করিয়াছে । সেই ছুর্ববদ্ধি ইহাঁও নিশ্চয় 
করিয়াছে যে, একাকী কর্ণ সমস্ত' সৈন্যগণকে পরাজিত 

করিবে । অতএব সে কখন শান্তিপথ অবলম্বন করিবে না। 

ফলতঃ ধার্তরাট্রগণ পাগুবগণকে সধুচিত অংশ প্রদান করিবে 
না বলিয়। কৃতনিশ্চয় -হইয়াছে; সুতরাং আপনি কৌরৰ 
ও পাগডবের সৌন্রাত্র সংস্থাপনার্ধ যে সকল কথা কহিবেন, 
তাঁহ! ব্যর্থ হইবে, সন্দেহ নাই। 
_ হে মধুসুদন ! যেরূপ গায়ক ব্যক্তি বধিরের নিকট গান 
করে না, সেইরূপ যাহার নিকট সদ্বাক্য বা অসদ্বাক্য উভয়ই 
সমান, প্রাজ্ঞ ব্যক্তির কদাচ তাহার নিকট কোঁন কথা কহেন 
না। যেমন চগ্ুখলকে উপদেশ প্রদান করা ব্রাঙ্গণের কর্তব্য 
নহে, সেইরূপ দুরাচার মুঢ়ুমতি ছুর্যোধনকে উপদেশ প্রদান 
করা আপনার অকর্তব্য । বিশেষতঃ এক্ষণে সে বহুতর 
সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছে, অতএব কখনই আপনার বাক্য শ্রবণ 
করিবে না। হে কৃষ্ণ! আমার মতে একত্র উপবিষ্ট সেই 
সমস্ত পাপচেতাদিগের মধ্যে আপনা গমন করা অথবা 
তাহাদিগের প্রতিকূল বাক্য প্রয়োগ করা আপনার কর্তব্য 
নহে। সেই দুরাআ। একে বুদ্ধসেবাবিহীন, তাহাতে আবার 
এশ্বর্ধ্যমদে মত্ত ও অমর্ষপরায়ণ; সে কখনই আপনার শ্রেয়স্কর 
বাক্য গ্রহণ করিবে না। সে প্রবল সৈন্য সমস্ত সংগ্রহ করি- 
য়াছে এবং আপনাকে লাতিশয় ভয় করিয়া থাকে, এজন্য 

কখন আপনার বাক্য রক্ষা করিবে না। 

ধার্তরাষ্ট্রগণ নিশ্চয় করিয়াছে যে, স্কুররাজ ইন্দ্র মস্ত দেব- 
গণের, সহিত একত্রিত হইলেও, তাহাদের সৈন্যকে পরাভব 
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করিতে পারিবে না । অতএব আপনার বাক্য সদ্ধিস্থাপনের 
উপযুক্ত হইলেও,এরূপ ছুরাত্মার নিকট তাহা বিফল হুইবে। 
হে মধুসূদন! ছুর্্মতি ছুর্য্যোধন বহুসংখ্যক হস্তী, অশ্ব, 
রথ ও সৈন্য সংগ্রহ করিয়া, নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সমস্ত পৃথিবী 
আত্মবশীতৃত এবং রাজ্য সপত্ুশুন্য হইয়াছে বলিয়া, বিবে- 
চনা করিতেছে । অতএব সে কখনই শান্তিস্থাপনে সম্মত 

হইবে না। এই পৃথিবী বিপর্ধ্যস্ত হুইয়াছে; কাঁলকবলে 
পতনোম্বুখ ভূপতিগ্ণ ও অন্যান্য যোদ্ধা কল ছুর্ষ্যোধনের 
নিমিত পাওবগণের সহিত যুদ্ধ করিতে নানা দিগেদেশ হইতে 
আগমন করিতেছে । যে সকল ক্ষিতিপালগণ পুর্বে আপ: 
নার সহিত বদ্ধববৈর ও আপনার প্রভাবে হৃতসর্বস্ব 
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা আপনার ভয়ে ভীত হইয়া, 
ধৃতরাস্রতনয়গণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। যোদ্ধ- 
বর্গ ছুর্য্যোধন সমভিব্যাহারে পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ 
করিতে কৃতনম্কল্প হইয়াছে । তাহাদের নিকট গমন করত 
সন্ষিস্থাপনের উল্লেখ করা আমার অভিপ্রেত নহে। হে 
কৃষ্ণ! আর্মি আপনার বুদ্ধিবল সমকে প্রকারে অবগত আছি 
এবং দেবগণও আপনার প্রতাৰ সহ্য করিতে সমর্থ নছেন ; 

তথাপি আপনি সেই ছুরাশয় শক্রসতায় প্রবেশ করিবেন, 
ইহা আমার অভিপ্রেত নহে । পাগুবগণের প্রতি আমার 
যেরূপ প্রীতি, আপনার উপর তাহা অপেক্ষা! অধিক । হে 
পুরুষোত্তম ! আপনি সর্বভূতের অন্তরাত্বা ; আপনার দর্শন- 
লাভ দ্বারা আমি সমধিক প্রীতি লাভ করিয়াছি । 
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ভ্রিনবতিতম অধ্যায় 1 

রুষ্ণ কহিলেন, হে বিছ্বর! মহাপ্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তির! 
যেরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়। থাকেন, এবং মাদৃশ সুহদের 
প্রতি ভবাদৃশ ব্যক্তির যেরূপ ধর্ম্মার্থযুক্ত বাক্য প্রয়োগ 
করা কর্তব্য, আপনি তাহাই কহিয়াছেন। আপনি যাহ 
বলিলেন, সে সমস্তই সত্য, কিন্তু আমি যে অভিপ্রায়ে 
এখানে আগমন করিয়াছি,তাহ। অবহিত হুইয়। শ্রবণ করুন। 
আমি ছুর্য্যোধনের দৌরাজ্্য ও ক্ষত্রিয়গণের শক্রতা অবগত 
হুইয়াই, এস্থানে আসিয়াছি। যিনি অশ্ব, কুপ্জর ও রথ সম- 
বেত বিপর্যস্ত মেদিনীষগ্ডুলকে স্বত্যুপাশ হইতে মোচন 
করিতে সমর্থ হন, তিনি পরম ধরন্থ্ব লাভ করিতে পারেন। 
মানরগণ যথাশক্তি ধন্মকন্মে যত্ুপর হুইয়া, ঘর্দি তাহ। সম্পা- 

দনে অসমর্থ হয়, তথাপি তাহার সেই কার্য্যনাধনান্ুরূপ 

ফলপ্রান্তি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু কেবল মনে মনে পাপ- 
কন্মের বামনা করিয়া, যদি তাহার অনুষ্ঠানে কৃতকার্য্য না 
হুয়, তাহা হইলেও মেই পাপকর্মানুষ্ঠান্নের ফল ভোগ 
করিতে হয় না। কর্ণ ও ছুর্য্যোধনের অপরাধে কুরুকুলের 
সমুহ বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । এক্ষণে যাহাতে সংগ্রাম- 
বিনশোম্ম,খ কৌরব ও স্যগুয়গপের শাস্তি হয়, আমি তঘি- 
বয়ে যথাসাধ্য যত্ব করিৰ। 

হে বিছুর ! যে ব্যক্তি ব্যসনধসক্ত বাঁন্ধবগ্নণকে মুক্ত করি- 

বার নিমিভ যথাসাধ্য যত্বর না করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে 

বৃশংদ বলিয়! নির্দেশ করেন। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মিত্রের ব্লেশ 
পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়া, তাহাকে ছুক্ত্িয়। হইতে নিবৃত্ত করি 



উদ্যোগ পর্ব । ৩০৫ 

বাঁর চেষ্টা করিবেন। যদি সে তাহাতে ক্ষান্ত না হয়, তাহা 
হইলে, তিনি কখন জনসমাজে নিন্দাস্পদ হইবেন না? 
আমি ধার্তরাস্্রগণ, পাণওবগণ ও পৃথিবীস্থ অন্যান্য ক্ষত্রিয়- 
গণের হিতসাধনার্থ যে সমস্ত কথা কহিব, তাহা গ্রহণ করা 
ছুর্য্যোধমের সর্বতোভাবে কর্তব্য । ছুর্য্যোধন যদি আমার 
ধন্ধার্থসঙ্গত হিতকর বাক্য শ্রবণ করিয়াও শঙ্কিত হন, 

তাহাতে আমার কিছুমাত্র ক্ষতি নাই, প্রতুযুত স্বজন ব্যক্তিকে 
সছুপদেশ প্রদান নিবন্ধন পরম সন্তোষ ও আনৃণ্য লাভ হুইবে। 
যে ব্যক্তি জ্ঞাতিগণের পরস্পর ভেদ সময়ে মিত্রকে মু 
পরামর্শ দান না করে, তাহাকে আত্মীয় বলা যায় না। হে 
অনঘ ! আমি কুঁরু পাঁওবগণের শান্তির নিমিত্ত যথাসাধ্য 
যত্বু করিয়া, কৃত্রকার্য্য না হইলেও অধার্মিক মুঢুগণ ব। আত্ী- 
য়গণ কখনই বলিতে পারিবেন না, যে কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও 
ক্রোধাতিভূত কুরুপাগ্ুবগণকে নিবারণ করিল না। আমি 
উত্তয় পক্ষের অর্থমাধনের নিথিত্ এখানে আগমন করিয়াছি, 

অতএব তাহাতে যত্ব করিয়া, জনসমাজে অনিন্দনীয় হইব। 
যদি ছুর্য্যোধন রালকস্বভাবপ্রযুক্ত আমার ধর্মমার্থনঙ্গত হিত- 
জনক বাক্য গ্রহণ না করেন, তবে তীহাকে অদৃষ্টের ফল 
ভোগ করিতে হইবে। 

হে মহাযতে ! আমি যদি পাগুবগ্নণের অর্থসিদ্ধির অব্যা- 
ঘাতে কৌরবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে পারি, তাহ! 
হইলে আমার পুগ্যলাভ ও কৌরবগণের স্বত্যুপাঁশ হইতে 
মুক্তি হয়। আমি কুরুনতায় গমন করিলে, ছুর্ভাগ্য ধার্তরাস্্- 
গণ কি আমার যুক্তিসঙ্গত নির্দোষ বাক্য শ্রবণ" করেবে £ 
কৌরবগণ কি আমার সম্মান রক্ষা করিবে? সিংহ যেরূপ 
অন্যান্য পশুগণকে অনায়াসে বিনাশ করে, সেইরূপ আমি 

কৌরবপক্ষীয় সমুদয় ভূপালগণকে অনায়াসে সংহার করত 
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পারি। যছুশ্রেষ্ঠ বাসুদেব এই কথা বলিয়া, স্থখস্পর্শ শয্যায় 
শয়ন করিলেন। 

চতুর্ণৰতিতম অধ্যায় ৷ 

বৈশম্পায়ম কহিলেন,হে রাজন্! কৃষ্ণ ও বিদুরের এইরূপ 
ধর্্মার্থসংহিত কথোপকথন হইতে হইতে নক্ষত্রমালামপ্ডিত 
বিভাবরী অতিক্রান্ত হইলে,বৈতালিকগণ সুমধুর স্বরে শঙ্খ ও 
ছুন্দুতিনির্ধোষ দ্বারা কৃষ্ণকে প্রতিবোধিত করিতে লাগিল। 
তখন মহাত্ব! মধুসূদন গাত্রোথান করিয়া,অবশ্যকর্তব্য প্রাতঃ- 
কৃত্যাদি সকল সমাপন করিলেন । অনস্তর উদকক্রিয়৷ ও জপ 
হোমাবসানে অলঙ্কার পরিধান করিয়া, নবোদিত সুর্য্যের 
উপাসনা করিতেছেন,এমন সময়ে ছুর্য্যোধন ও শকুনি তাহার, 
নিকট আগমন করত কহিলেন, হে মধুসুদন ! মহারাজ ধূত- 
রাষ্ট্র ও ভীঘ্ঘ প্রস্ৃতি অন্যান্য কৌরবণ ও ভূপালগণ সভায় 
উপস্থিত হুইয়া, আপনার অপেক্ষা করিতেছেন । মহাত্মা 
বান্থুদেব সুমধুর সান্তবনাবাদ দ্বারা তাহাদিগকে অভিনন্দন 
করিয়া» দ্বিজগণকে গো, হিরণ্য, বাস ও বিবিধ রত্ব প্রদান 
করিলেন । তখন সারথি দারুক তাহার নিকট আগমনপুর্ববক 
তাহাকে অভিনন্দন করিয়া, কিন্কিনীজালপরিশোৌভিত উৎ” 
রুষ্ট অশ্বগণ সংযোজিত বৃহ রথ আনয়ন করিল। মহাত্ব! 
বাসুদেব 'সেই মেঘনির্ধোষ সর্বরত্ুবিভূষিত রথ সমুপস্থিত 
জানিয়া,অনল ও ব্রাহ্মণগণকে প্রদক্ষিণ ও কৌস্তভ মণি ধারণ 
পূর্বক কৌরব ও বৃঞ্চিগণ সখভিব্যাহারে গমন' করিয়া, 
তাহাতে আরোহণ করিলেন 1 পরে সর্বধর্্মাবিৎ, মহত্ব! 
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বিছুর সেই রথে আরোহণ, করিলেন। অনন্তর ছুর্য্যোধন ও 
শকুনি অন্য এক রথে আরোহণ পূর্বক কৃষ্ণের পশ্চাদগমন 
করিতে লাগিলেন! সাত্যকি, কৃতবর্্মা ও অন্যান্য বৃ্চি- 
₹শীয়গণ কেহ রখে,কেহ গজে,কেহ বা অশ্থে আরোহপপূর্ববক 

তাহার অনুগমন করিলেন? তগুকালে সেই সমস্ত ক্ষত্রিয়- 
গণের ন্ুবর্ণৌপকরণসম্পন্ন মেঘগম্ভীরনিঃস্বন রথ সমুদয় পরম 
শোভা ধারগ করিল। 

মহাত্ব! বাসুদেব ক্রমে ক্রমে সংসিক্তরজ মহাপথে উপ- 
স্থিত হইলেন। তখন শঙ্খ দুন্দুতি প্রভৃতি বহুবিধ বাদ্য বাদন 
হইতে লাণিল। শার্দ,ল সদৃশ পরাক্রমশালী পরবীরহা বীর- 
গণ তাহার রথের চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিলেন ৷ 
আশ্চর্য্যবসনস্থশোভিত অসি, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রধারী 
সহস্র সহত্্ ব্যক্তি তীহার পশ্চাদগামী হইল। সহস্র সহত্র 
গজ ও রথ তাহার পশ্চা পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল। 
কৌরব পুরবাসপী আবাল বৃদ্ধ বনিত1 সকলেই রাজপথ- 
স্থিত কৃষ্ণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সাঁতিশয় ব্যস্ত হইয়া 
উঠ্ভিল। নারীগণ গৃহবেদিকার উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইয়া» 
কৃষ্ণকে দর্শন করাতে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত ভুবন 
উহাদিগের ভয়ে প্রচলিত হইতেছে। 

তখন মহাত্মা দেবকীতনয় কৌরবগণ কর্তৃক পুজিত হুইয়া, 
তাহাদিগের মধুর বাক্য শ্রবণ, তাহাদিগকে যথোচিত প্রতি- 
সৎকার ও চতুর্দিকঅবলোৌকন করত ম্ছুমন্দ ভাবে গমন 
করিতে লাগিলেন। এঁ সময়ে তাহার অনুগামিগণ সভায় 
গমন করিয়া, শছা ও বেণুর ধ্বনিতে দশ দিক্ প্রতিধ্বনিত 
করিল। সমস্ত সভ1 বাসুদেবের আগমনে হর্ষে কম্পিত হইতে 
লাখিল। মহ্থাত! মধুসূদন ক্রমে ক্রমে সভামগ্ডপের নিকট- 
বর্তী হইলে, তত্রত্য রাজগণ তাহার মেঘনির্ধোষ সদৃশ রথ- 
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নর্ধোষ শ্রবণ করিয়া, সাততিশয় আহক দিত হইগসেন। তর্খন 
সাত্বতকুলচুড়ামণি মধুপুদন সভাদারে উপস্থিত ও সেই 
কৈলাসশিখর সদৃশ রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া, বিভ্ুর ও 
সাত্যকির হস্তধারণ করত স্বীয় সৌন্দধ্যে কৌরবগণকে তির- 
স্কৃত করিয়া, নবমেখসন্নিভ পরম তেজস্বী মহেন্দ্রপভাসদৃশ 
কৌরব সভায় প্রবেশ করিলেন । কর্ণ ও হুর্য্যোধন তাহার 
'আগ্রে এবং কৃতবন্্ী ও বৃষ্ণিগণ তাহার পশ্চান্ভাগে গমন 
করিতে লাগিলেন । 

রুষ্িবংশাবতংস মধুসূদন সভামণ্ডপে প্রবেশ করিবামাত্র, 
মহারাজ ধৃতরাষ্্র ভীঙ্ দ্রোণ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে আসন 
হইতে গাত্রোথান করিলেন । মহারাজ ধরা গাক্রোথান 
করিলে, তত্রত্য সহত্র সহত্র রাজগণও আসন হইতে গান্রো- 
থান করিলেন। ধুতরাষ্ট্রের আদেশক্রমে এ সভায় কৃষ্ণের 
নিমিত্ত আুবর্ণময় অতি পরিক্কত মহার্ঘ আদন সংস্থা- 
পিত ছিল। বান্দুদেব সহাস্য বদনে ধৃতরাস্্র, তীন্ঘ, ভ্রোণ ও 
অন্যান্য ভূপালগণকে বয়ঃক্রমানুসারে অভ্যর্থন। করিলেন। 
সমস্ত রাঁজগণ ও কৌরবগণ জনার্দনকে অর্চনা! করিলেন | 

মহাত্মা মধুদৃ্দন সেই ভূপতিগণের মধ্যে দণ্ডায়মান 
হইয়া, অন্তরীক্ষস্থ নারদ প্রভৃতি মহর্ষিগণকে সন্দর্শন করত 
ভীম্মকে কহিলেন, হে গাঙ্গেয়! নারদ প্রভৃতি মহর্ধিগণ সভা! 
দর্শন করিবার নিমিত্ত মর্ত্যলোকে আগমন করিয়াছেন, উহী- 
দিগকে উপযুক্ত আদন প্রদান পূর্বক সগ্ুকাঁর করুন। তখন 
কুরুবংশশ্রেষ্ঠ ভীক্ম খধিগণকে সভাদ্ারে সমুপস্থিত দেখিয়া, 
সত্বরে আমন আনিবার নিমিত্ত ভূত্যগণকে আদেশ করি- 
লেন। তৃত্যগণ তৎক্ষণাৎ" মণিকাঞ্চনঘটিত উৎকৃষ্ট আসন 
সকল, আনয়ন কাঁরল। মহর্ধিগণ সেই সমস্ত আপনে উপবে- 
শন করিলে, মহাতা! জনার্দন ও অন্যান্য ভূপালগণ আপন 
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পরিশ্রহ করিলেন। ছুঃশ[লন সাঁত্যকিকে ও বিবিংশতি কৃত- 
বন্্মাকে উৎকৃষ্ট আসন প্রদান করিলেন। হক্রাধপরায়ণ 
ছুর্্যোধন ও কর্ণ কৃষবের অনতিদূরে একালনে উপবিষ্ট 
ইইলেন | গান্ধারপতি )শকুনি পুত্রের সহিত গীঁন্ধারগণে 
পরিবারিত হইয়া, একাননে উপবেশ্শন করিলেন যেরূপ 
বারম্বার অস্বৃতপাঁন করিলেও তৃপ্তিরশেষ হয় না ; সেইরূপ 
রাঁজগণ ভূয়োভূয়ঃ কৃষ্ণকে নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্তিলাভ 
করিতে সমর্থ হইলেন না । অসীকুত্ুম সদৃশ শ্যামবর্ণ পীত- 
বসন মধুসূদন কাঞ্চলাস্থিত নীলকান্তমণির ন্যায় সভামধ্যে 
শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন সমস্ত সদস্যগণ নির্নিমিষ. 
নয়নে একতাঁন মনে নারায়ণকে নিরীক্ষণ করত নিঃস্তব্ধ হইয়! 
রহিলেন। কেহই কোঁন কথা বলিতে সমর্থ হইলেন না। 

এ 

পঞ্চনবতিতম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এই রূপে সমুদয় সভ্য- 

শীণ নিস্তব্ধ হইয়া উপবেশন করিলে, মহাতআ্া মধুসুদন বর্ধাকাঁ- 
লীন জলধর সদশ গভীর গর্জন দ্বারা সভামগুপ প্রতিধ্বনিত 

করিয়া, ধৃতরাধষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত কহিতে লাগি- 
লেন, হে তরতকুলপ্রদীপ ! পাগুব ও' কৌরবগণের মধ্যে 
পরস্পর সন্ধিস্থাপন হয়, বীর পুরুষগণ বিনষ্ট না হন, ইহাই 
আঁমার নিতান্ত অভিলাষ । আমি এই নিমিত্ত আপনার 

নিকট আগমন করিয়াছি । আপনাকে অন্য কোন হিভোপ- 

দেশ প্রদান করিবার বালনা নাই। আপনি' জ্ঞাতব্য বিষয় 

সমস্তই অবগত আছেন। হে রাজন! আপনাদিগের কুল, 
407৮ % 
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বিদ্যা, সদাচার প্রস্ৃতি সমুদয় অন্যান্য ভূপতিগণ অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। দয়া, আবনৃশংসতা, সরলতা, ক্ষমা ও সত্য কুরুকুলে 
সবিশেষ বর্তমান রহিয়াছে; অতঞব এই কুলে, বিশেষতঃ 
আপন! হইতে কোনপ্রকার অনুচিত কার্য্য ঘটন! হওয়! 
নিতান্ত অবিধেয়। আপনি কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ ও শাসনকর্তা 
বিদ্যমান থাকিতে, কৌরবগণ গোপনে ও প্রকাশ্যে অনৃতত 
ব্যবহার করিতেছে। ছুর্য্যোধন প্রভৃতি আপনার পুত্র সকল 
নিতান্ত অশিষ্ট,মর্ধ্যাদাীনাশক ও লোভাসক্ত; উহার! ধর্্মার্থের 
প্রতি দৃষ্টিপাত ন! করিয়া, স্বীয় বন্ধুগণের প্রতি জ্রুরতাচরণ 
করিতেছে। এক্ষণে কুরুকুলে এই মহাবিপদ উপাস্থিত হুই- 
যাছে। যদি আপনি উহাতে উপেক্ষা করেম, তাহা হইলে 
পরিশেষে ইহা দ্বারা সমুদায় পৃথিবী বিনষ্ট হইবে । 

হে রাজন্! আপনি মনে করিলে, অনায়াসেই উপস্থিত 
আপদ বিনষ্ট করিঞে পারেন। অতএব বোঁধ হয়, উভয় 
পক্ষের শীন্তিবিধান কর! নিতান্ত দুষ্কর নহে। হে রাঁজন্! 
কুরুপাগুবের শান্তি আপনার ও আমার হস্তগত। আপনি 
আপনার পুত্রগণকে শান্ত করুন। আমি আপনাদিগের শক্র 
পাণডবগণকে নিরস্ত করিব। হে রাজেন্দ্র! আপনার আজ্ঞ। 
গ্রতিপ।লন কর! আপনার পুত্রগণের অবশ্য কর্তব্য ।আপনার 
শাসনে থাকিলে ইহাদিগের পরম শ্রেয়োলাভ হইবেক । 
শান্তিস্থাপন করিলে, কৌরব ও পাগুব উভয় পক্ষেরই হিত 
হইবার সম্ভাবনা । অতএব শান্তিস্থাপনে যত্ববাঁন্ হউন, অনর্থ 
বৈরিত। পরিত্যাগ করুন। কুরুগণ আপনার সহায় আছেন; 
এক্ষণে পাঁগুধগণ কর্তৃক অভিরক্ষিত হুইয়া,ধর্ার্থ চিন্তা করত 
কালষাপন করুন ।হে নররাঁজ ! সবিশেষ যত্ব করিলেও পাণগ্ুব- 
গণকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবে না। আপনি পাঁগুবগণ 
কর্তৃক রক্ষিত হইলে, দেবরাজ ও দেবগণের সাহাষ্যে আপনার 
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প্রতাপ সহ্য করিতে সমর্ধ হইবেন না। দেখুন, তীন্ম, দ্রোণ, 
কপ, কর্ণ বিবিংশতি, অশ্ব্থামা, বিকর্ণ, সোঁমদত্ত, বাহিলক,' 
সৈন্ধব, কলিঙ্গ, কাম্বোজ/ সুদক্ষিণ, যুধিঠির, ভীমসেন, সব্য- 
সাচী, নকুল, সহদেব, সাযকি ও মহারথ যুযুৎসু এই সমস্ত 
মহাবীরগণের সহিত কোন্ ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে সাহলী হই- 
বেন? হে অমিত্রত্ব ! আপনি কৌরব ও পাগুবগণের সহিত 

মিলিত হইলে, অনার়ীমে সকল লোকের আধিপত্য ও 
শক্রগণের নিকট জয়লাভ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে 
আপনার সমকক্ষ বা শ্রেঠ সকল রাজগণ আপনার সহিত 
সন্ধিস্থাপন করিবেন। তখন আপনি পুত্র, পৌন্র, ভ্রাতা, 
পিত। ও নুহৃদগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয়া, সমুদয় পৃথিবী 
ভোগ করত পরম স্থুখে কালযাপন করিতে পারিবেন । 

আপনি স্থীয় পুন্রগণ ও পাগবগণের প্রভাবে অনায়াসে 
অন্যান্য শত্রদিগকে পরাজয় করিয়া, অমাত্য ও পুন্রগণের 

সহিত পাগুবগণের উপার্জিত ভূমি ভোগ করিতে সমর্থ 

হইবৰেন। 
হে রাজন! সংগ্রাম কেবল মহাঁক্ষয়ের হেতু । দেখুন,কৌ।রব 

ও পাগ্ডব এই ছুই পক্ষের কোন পক্ষ ধিনষ্ট হইলে,আপনার 
বিলক্ষণ হানি হইবে। সমরে পাগুৰ ও কৌরবগণ বিনষ্ট 
হইলে, আপনার কি সুখলাভ হইবে? পাগওবগণ মকলেই 
শুর, সমরবিশীরদ এবং আপনার আত্মীয়; অতএব আপনি 
তাহাদিগকে এই ভাবী বিপৎ্পাত হইতে পরিত্রাণ 
করুন। সমুদ্ধয় কৌরব, পাব ও রখিগণকে যেন নিহত 
দেখিতে ন। হয়। হে রাজসত্তম! পৃথিবীর ভূপতিগণ 
সকলে অমর্ষপরবশ হুইয়। সমবেত হুইয়াছেন; তাহাদের 
ক্রোধে সমস্ত প্রজ। ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে । হে রাজন! আপনি 
প্রজাগণকে রক্ষা করুন); উহ্বারা যেন বিনাশপ্রাপ্ত ন। “হয় । 
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আপনি প্রকৃতিস্থ হইলে,ইহাদের পরস্পর বিরোধ তিরোহিত 
হুইবে। আপনি বিশুদ্ধরংশসস্ভূত, বদান্য। ষশস্বী, লজ্জাশীল 
ও পরজ্পর মিত্রভাবাপন্ন কুরুপাবদিগকে মহাভয় হইতে 
পরিত্রাণ করুন। যমাঁগত রাজগরণ মিলিত হইয়া, ক্রোধ ও 
বৈরভাঁব পরিহারপুর্ববক উত্তম ব্মন ও মাল্য ধারণ এবং 
একত্র পান ভোজন করিয়া, স্ব স্ব গুহে প্রতিগনমন করুন। 
পুর্ববে পাগুবগণের সহিত আপনার যেরূপ পৌহৃদ্য ছিল ; 
এক্ষণেও তাহাই থাকুক। হে ভরতর্ষত ! আপনি জন্ধি- 
স্থাপনে সযত্ব হউন। পাঁগুবের। বাল্যকাল হইতে পিতৃহীন 
হইয়া, আপনার নিকট পুত্র নির্বিশেষে প্রতিপালিত হইয়া- 
ছিলেন, অতএব এক্ষণে তাহাদিগকে ও স্বীয় পুত্রগণকে, যথা- 
বিধ প্রতিপালন করুন । পাগডবের! সকল সময়ে, বিশেষতঃ 

আপদকালে আপনারই রক্ষণীয়.; অতএব তাহার অন্যথাচরণ 
করিয়া, ধর্ম ও অর্থনাশ করিবেন না । 

হে মহারাজ । পাঁগওবগণ আপনাকে অভিবাদন ও প্রসন্ 
করিয়] কহিয়াছেন,যে আমর! আপনাঁকে পিতা] জ্ঞান করিয়! 
আপনার আদেশক্রমে দ্বাদশ বগুসর বনে বাস ও এক বগুসর 

অজ্ঞাতবাস করত বছুর্রেশ ভোগ করিয়াছি । আমর৷ যে 
প্রতিজ্ঞা পাশ হইতে যুক্ত হুইয়াছি ইহ' এই ব্রাঙ্ষণগণ 
বিদিত আছেন । যাহা হউক, এক্ষণে যাহাতে আমরা স্বীয় 
রাজ্যলাভ, করিতে পারি, এরূপ উপায় করুন.। আপনি ধর্ম 
ও অর্থতত্বজ্ঞ; আমরা আপনাকে গুরুতুল্য জ্বান করিয়া, 
অশেষ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি; অতএব এক্ষণে পিতামাতার 
ন্যায় আমাদিগকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করা আপনার 
অবশ্য. কর্তব্য । হে মহারাজ! গুরুর প্রতি শিষ্যের যাদুশ 
ব্যবহার কর! কর্তব্য, আমর! আপনার প্রতি মেইরূপ' ব্যক- 
হার করিতেছি; আপনি আমাদিগের- প্রতি গুরুর ন্যায় 
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ব্যবহার করুন। আমর! বিপথগামী হইলে,আঁমাঁদিগকে স€ু- 

পথাঁবলম্বী কর। আপনার কর্তব্য । অতএব আগনিন ধন্মপথে 
অবস্থিতি করত আমাদিগকেও সেই পথে আনয়ন করুন। 

পাগুবগ্ধণ সদন্যদিগ্রঞ্টেও কহিয়াছেন যে, ধর্মপর সত্যগণ 
সেখানে থাকিতে কদাচরন্যায় কার্য হওয়। উচিত নহে ।যদি 
সভ্যগণমমক্ষে অধর্ম্ম ঘুর! ধর্ম ও অসত্য দ্বার। মত্য বিনষ্ট হয় 

তাঁহ। হইলে তাহারা বিনষ্ট হইবেন। যে সভায় ধর্ম্ম অধর্থ্ম 
রূপ শল্য দ্বার! বিদ্ধ হয়, আর তত্রত্য সভ্যগণ সেই শল্য 
উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে তাহারাই সেই শল্যে বিদ্ধ 
হুন। নদী যেরূপ তীরস্থিত বুক্ষকে উন্মুলিত করে, সেইপ্রকার্. 
ধর্ম এরূপ সভ্যগণকে বিনষ্ট করেন। যাহারা ধর্মের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করত মৌনাবলম্বন করিয়। থাকেন, তাহারাই 
সত্য, ধন্সঙ্গত ও ন্যাধ্য বাক্য প্রয়োগ করেন! 

হে মহারাজ ! আমি পাগুবগ্রণকে রাজ্য প্রদান পুর্ববক 
তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপন ব্যতিরেকে আর কিছু বলিতে 
পারি না । অথবা অন্রত্য পারিষদ্বর্গ এ বিষয়ে যাহ বক্তব্য 
হয়, বলুন। হে মহারাজ! যদি আমার বাক্য ধর্মার্থনঙ্গত 
ও সত্য বলিয়া আপনার বোধ হইয়! থাকে, তাহ হইলে এই 
সমস্ত ভূপাঁলগণকে স্বত্যুপাশ হইতে মুক্ত করুন। হে ভরত- 
ধভ ! এক্ষণে ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক প্রশান্ত ভাব অবলম্বন 
করুন | পাগুবগণকে তাহাদের পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রদান 
পুর্ববক পুত্রগণের সহিত পরম ন্ুখে কালযাপন করুন।মহাত্ব! 
যুধিঠিরকে সতত ধর্্মপথাবলম্বী বলিয়া! জানিবেন। হে নরা- 
বিপ ! রাজ ধুধিষ্ঠির আপনার ও আপনার পুত্রপণের প্রতি 
যেরূপ. ব্যবহার করিয়া! থাকেন,তাহ। আপনি সম্যক প্রকারে 

বিদিত আছেন ।আপনি তাহাদিগকে দাহিত ও নির্বাসিত 

করিয়াছিলেন, তাহারা তথাপি আপনার শরণাপন্ন হই: 
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য়াছেন। আপনিই আপনার গরত্রগণের পরামর্শক্রমে 
যুধিিরকে ইন্দ্রপ্রস্থে বাস করিতে নুমতি করিয়াছিলেন; 
তদনুসারে তিনি তথায় বাস করিয়া স্বকীয় বাহুবলে সমুদয় 
ভূপালগণকে বশীভূত করিয়া আপ্পযারই বশবর্তী করিয়াছি- 
লেন ; আপনার মর্য্যাদ। কখনই অতিক্রম করেন নাই | কিন্ত 
সুবলতনয় শকুনি আপনার মতানুসাঞ্জে কপট যুদ্ধে তাহার 
রাজ্য ও ধনসম্পন্তি সকল অপহৃরণ কাঁবল। তিনি সেই অব. 
স্থায় দ্রৌপদীর অবমানন। নিরীক্ষণ করিয়াও ক্ষত্রধন্্ন হইতে 
বিচলিত হন নাই। 

হে ভারত! আমি আপনার ও তীাহাদিগের শ্রেয়ো- 

লাভের নিমিত্ত এই সমস্ত বলিতেছি। হে রাজন! আপনি 
প্রজাগণকে ধর্ম, অর্থ এবং সুখ হইতে পরিজঙ্ট করিবেন না। 
হে বিশাম্পতে ! আপনার লোতাক্রান্ত পুত্রগণ অনর্থকে অর্থ 
এব অর্থকে অনর্থ বলিয়। জ্ঞান করিয়া থাকে,অতএব আপনি 

তাহাদিগকে শাসন করুন । পাগুবগণ সন্ধি ও বিগ্রহ উভয়েই 
সম্মত আছেন। এক্ষণে আপনার যাহ। অভিরুচি করুন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, পার্থিবগণ মধুনুদনের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, মনে মনে বহুবিধ প্রশংস। করিতে লাগিলেন, কিন্তু 

স্পষ্টাক্ষরে কেহ কিছু বলিতে সমর্থ হইলেন ন1!. 

ষএব(তিতম অধ্যায়! 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে রাজন! মহামন। কেশবের 
বাক্য শেষ হইলে,সভাসদ্গণ স্তব্ধ ভাবে হুষউটরোম কলেবরে 
চিন্তা করিতে লাগিলেন; কেহ কিছু প্রত্যুত্তর করিতে 
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পারিলেন না। এই রূদ্ব্প সমস্ত ভূপাঁলগণ মৌনাবলম্বন 
করিলে, জামদগ্্য নিঃশঙ্ক হৃদয়ে সেই কৌরবসভাঁয় সর্বব- 
সমক্ষে কহিতে লাগিট্টেন, হে রাজন! অগ্রে আমার 
দৃষ্টান্তযুক্ত বাক্য শ্রবণ টিরুন, পরে যাহা বিবেচনা হয়, 
করিবেন? 

পূর্ববকাঁলে রা রাঁজা এই অখণ্ড মেদিনীমণ্ডলে 
একাধিপত্য স্থাপন ঠরিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ প্রত্যুষে 
গাত্রোথান করিয়া, ব্রাক্গণ ক্ষত্রির প্রভৃতি সকলকে জিজ্ঞাসা 

করিতেন যে, ব্রাহ্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্রের মধ্যে কোন্ 
ব্যক্তি যুদ্ধে আমা অপেক্ষা উৎ্কৃৰ্ট অথবা আমার সমন. 
যোদ্ধ! বিদ্যমান আছেন ? রাজ দত্তোড্ভব অন্য কোন যোদ্ধার 
অনুসন্ধানার্ঘ সগর্বেব এই কথা বলিয়া সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ 
করিতেন। উদারম্থভাব বেদাচারপরায়ণ সাধুশীল কোন 
ব্রাহ্মণ এ দাম্তিক রাজাকে বারম্বার নিষেধ করিয়াছিলেন। 
তথাপি তিনি দ্বিজগণকে এরূপ বারম্বাঁর জিজ্ঞাসা করিতে 
লাগিলেন। তখন তপোবলসম্পন্ন মহাত্বা দ্বিজগণ ক্রোধ- 
পরবশ হইয়1,সেই অভিমানী রাজাকে কহিলেন, হে রাজন্! 
যে মহাপুরুষদ্বধয় সংগ্রামে বহুপংখ্যক বীরগণকে পরা- 
জিত করিয়াছেন, আপন্মি কদাচ তাহাদিগের সমান হই- 
বেন না। 

ব্রাহ্মণের! এইরূপ কহিলে, রাজ। তাহাদিগকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, হে দ্বিজগণ ! সেই মহাবীরদ্বয় কোথায় অবস্থিতি 
ও কোথায় জম্ম গ্রহণ করেন, এবং ভীাহাদিগের কর্ম্মই ব! 
কি প্রকার ? 

ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে রাঁজন্! আমরা! শ্রবণ করিয়াছি, 
৫মই মহাপুরুষ তাপনদ্বয় নর ও নারায়ণ; তাহার] মনুষ্য- 
লোকে অবহীর্ণ হইয়াছেন; আপনি তীাহাদিগের মহিত 
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যুদ্ধ করুন। হারা গন্ধমাঁদন পবূর্ধতে ঘোরতর তপদ্যা 
করিতেছেন । / 

অনন্তর সেই অপরাজিত নর ও]|মারায়ণ যেখানে তপন্যা 
করিতেছিলন,রাজা দস্তোন্তব ষড়ট9%িনী সেনা যোজনা করিয়া, 
সেই স্থানে গমন করিলেন।এবং সেইভীষণ গন্ধমাঁদন পর্বতে 
অনুসন্ধান করিতে করিতে কুৎপিপাধাকাতর শীর্ণকায় এবং 
শীত, বাত ও আতপে সাতিশয় ক্রাস্ত (পুরুষোন্ত তম নর নারা- 

য়শকে অবলোকন করিলেন? অনন্তর তীহাঁদের সমীপবর্তী 
হইয়া, নমস্কার পূর্ববক কুশল জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা ফল, 

মুল, আমন ও উদক দ্বার তাহার অর্চনা করত « আমরা 

আপনার কি কার্ধযসাধন করিৰ ৮ এই বলিয়। আমন্ত্রণ করি- 

লেন। তখন রাজা দত্তোত্তব তাহাদিগের নিকট আনুপুর্ববিক 
সমস্ত বৃন্তান্ত কীর্তন করিয়া! কহিলেন, হে বীরদ্বয়! আমি 
বাহুবলে সমস্ত পৃথিবী জয় করত সকল শক্রগণকে নিহত 
করিয়াছি; এক্ষণে আপনাদিগের সহিত যুদ্ধীভিলাষে এই 
পর্বতে আগমন করিয়াছি; আপনারা আমার এই চিরা- 

ভিলা পূর্ণ করুন। 
নর নারায়ণ কহিলেন, হেরাঁজসন্তম! ইহা ক্রোধ- 

লোভবিবর্ড্জিত আশ্রম, এখানে অস্ত্র শস্ত্র, যুদ্ধ ও কুটিলতার 
সম্ভাবনা কোথায় ? এই ক্ষিতিতলে বনু ক্ষত্রিয় বিদ্যমান 
আছেন; তাহা'দিগের সহিত যুদ্ধ করত আপনার মনোরথ পুর্ণ 
করুন ।নরনারায়ণ রাজ। দস্তোদ্তবকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত 

বারস্বার এরূপ কহিতে লাগিলেন, তথাপি তিনি ক্ষান্ত না 

হইয়া, যুদ্ধীভিলাষে তাপনদ্য়কে আহ্বান করিতে লাগি- 
লেন । 

অনভ্তর নর একুষ্টি ইষিকা গ্রহণপুর্র্বক তীহাকে কহি- 
লেন, হে যুদ্ধপধু্ন্ুক ক্ষা্রয়! সমস্ত. অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ, 
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রাভিলাষ অপনীত করিঝু। 
দন্তোদ্ভব কহিলেন, ছে তাপস! যদি এই সমস্ত অস্ত্র 

আমার প্রতি নিক্ষেপ কী সমুচিত বোধ করিয়া থাকেন, 
নিক্ষেপ করুন; আর্টিও ইহা দ্বার আপনার সহিত যুদ্ধ 
করিব; আমি যুদ্ধার্থা কইয়া আগমন করিয়াছি । 

দন্তোদ্ভব এই কথা/কহিয়।, সেই তাপসকে সংহার করি- 
বার নিমিত্ত সসৈন্যে তাহার চতুর্দিকে শরবর্ষণ করিতে 
লাগিলেন। তখন তপন্বী নর ইিকান্ত্র বারা পরতনুচ্ছেদী 
দন্তেড্তবনিক্ষিণ্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল বিফল করিয়া, তাহার. 

প্রতি এধিকাস্্র পরিত্যাগ পুর্ববক মহাব্যাপার/ উপস্থিত 
করিলেন। তিনি মায়াবলে ইযিকাসমুহ দ্বার। দত্তোদ্ভবের 
সৈন্যদিগের চক্ষু, কর্ণ ও নামিক। বিকৃত করিলে, সম্ভোদ্ভব 
নভোমণ্ল ইফিকাকীর্ণ ও শ্বেতবর্ণ অবলোকন করত « 
আমার মঙ্গল করুন », বলিয়। তাহার "চরণতলে পতিত-হই- 
লেন। 

তখন শরণার্থার শরণ্য ভগবান্ নর কহিলেন, হে নর- 
পুঙ্গব!' অতঃপর ধর্ম্শীল ও ব্রহ্ষপরায়ণ হও, পুনরায় 
এরূপ কার্ধ্য করিও না। ভবাদৃশ পুরুষ ক্ষত্রিয়ধন্্ম স্মরণ 
করিয়া, কখন মনে মনেও এরূপ সম্কল্প করেন না। তুমি 
অহস্কৃত হইয়া,ছুর্ববল বা বলবান্কে কখন আক্রমণ করিও ন|। 
এক্ষণে কৃতপ্রচ্ছ, নিল্লোভী, নিরহক্কার, মহানুভব, দান্ত, 
ক্ষমাশীল, মৃদু ও প্রশান্তভাব অবলম্বন করিয়া, প্রজাপালনে 
প্রবৃত্ত হও, বলাবল পরিজ্ঞাত না হইয়।' কদাচ কাহাঁকে 
আক্রমণ করিও না। আমি অনুমতি করিতেছি, পরম সুখে 

গমন কর। আমাদিগের বাক্যানুপারে ব্রাহ্ষণগণকে কুশল 

জিচ্ঞানা করিবে। অনন্তর রাজা দস্তোছ্ভৰ দেই মহাস্মা্বববর 



৩১৮ মহাভায্ত !! 

পদাতিবন্দন পুর্ব্বক স্বত্ব নগরে গমন[িরিয়া,ধর্্মাচরণ করিতে 
লাঁগিলেন। হে রাজন! নর পুর্বেৰঃ অপাযান্য কার্ধ্য সকল 
সম্পাদন করিয়াছেন; নারায়ণ আমীর নর অপেক্ষা! বহুগুণে 
শ্রেষ্ঠ। অতএব যাব মন গাণীবে অস্ত্রযোজন। 
ন] হয়, তাঁর সম্মানের আশ। পর্তরহার করিয়া, ধনঞ্জয়ের 

সমীপে গমন করুন। মনুষ্যেরা কাবুীক, শুক, নাক, অক্ষি- 
সন্তর্জন, সন্তান, নর্ভক, ঘোর ও আগ্ল্যমোদক এই আটছী 
অস্ত্র দ্বার! বিদ্ধ হইলেই প্রাণ পরিত্যাগ করে। এস্থলে কাম, 
ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মান, মাৎুসর্য্য ও অহঙ্কার 

 গুর্রেবোক্ত অস্ত্র বলিয়া! উল্লিখিত হুইয়াঁছে। মনুষ্যগণ এ সমস্ত 
অস্ত্র বারা আহত হইলেই উম্মত হইয়! উঠে; কখন শয়ন, 
কখন লক্ষন, কখন বযন, কখন মুত্র পরিত্যাগ,কখন বা হাস্য 
করিতে থাকে । সকললোকনির্দ্মন(ত1 ও ঈশ্বর সর্বকর্্মবেতা। 
নারায়ণ ষাহার বন্ধু ; ভ্রিলোক মধ্যে কোন্ ব্যক্তি সেই রণ- 
ছুর্ম্মাদ অর্জ্রনকে পরাজর করিতে সমর্থ হইবে যুদ্ধে নর- 
শ্রেষ্ঠ মহাবীর ধনঞ্জয়ের সদৃশ আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। 
আপনিও অর্জনকে বিলক্ষণ অবগত আছেন । জনার্দন তদ- 

পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । হে রাঁজন্ ! যে নর নাঁরায়ণের বিষয় কীর্তন 
করিলাম পুরুষোত্তম অজ্জুন ও কেশব সেই নর নারায়ণ। 
যদি আমার বাক্য আপনার বিশ্বামজনক ও হদয়ঙ্গম হই! 
থাকে; তাছ! হইলে আপনি আর্ম্যবুদ্ধি অবলম্বন করিয়া, 
পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি করুন। যদি সুহৃঞ্তেদ ন। করা শ্রেয়- 

স্কর বলিয়া বোঁধ হইয়! থাকে, তবে যুদ্ধাতিলাষ পরিতাগ 
পুর্ববক প্রশান্তভাব অবলম্বন করুন। 'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এই 
পৃথিবীতে আপনাদিগের কুল ৰহুজননম্মত, অতএব উহ। 
সেইরূপ থাকাই উচিস্ত। আপনার মঙ্গল হউক, এক্ষণে 
স্বা্থচিন্তায় মনোনিবেশ করুন। 



উর্মঘাগ গর্ব | ৩১৪৯ 

সপ্তন(তিতম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহির্টেন, মহারাজ! ভগবাঁন্ মহর্ষি কণ্ 
জামদগ্ন্যের বাক্য শর্বা। পুর্ববক ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে 

রাঁজন্! লোকপিতার্হ ব্রহ্মা, ভগবান্ নর ও নারায়ণ অক্ষয় 

ও অব্যয় সমুদয় দেবগণের মধ্যে একমাত্র বিষ্ণুই সনাতন, 

অব্যয়, অজেয় ও সর্বেশ্বর। চন্দ্র, সুর্ধ্য, পৃথিবী, জল, বায়ুঃ 

অগ্নি, আকাশ, গ্রহগণ ও নক্ষত্রপুঞ্জও প্রলয়কালে বিন 
হয় ॥ ইহার প্রলয়সময়ে জগৎ পরিত্যা?/ করিয়া! 
বারম্বার ক্ষয়প্রাপ্ত ও স্যষ্ট হইয়া থাকে; মনুষ্য ও পশু 
পক্ষী প্রভৃতি তির্ধ্যগ্যোনিগত জীব্গণ ও অন্যান্য 

জীব লোৌকবাসী প্রাণী সমুদয় অত্যনল্পকালমাত্র জীবিত 
থাঁকিয়াই পরলোঁকে গমন করে; ভূপাঁলগণ প্রায়ই অল্প 

বয়সে পরমৈশ্ব্্য সম্ভোগ করিয়া, সুকৃত ও ছুষ্কতের ফল- 

ভোগের নিমিত্ত পরলোকযাত্র। করিয়া থাকেন। অতএব 

আপনি যুদ্ধাভিলাষ পরিহার পুর্ববক পাতুপুত্রগণের সহিত 

সন্ধিস্থাপন করত একত্র সমবেত হ্ইয়াঃ পৃথিবী পরিপালন 

করুন। হে ছূর্যে্যাধন! আপনাকে বলশালী-বিবেচনা করা 
নিতান্ত অনুচিত ; কারণ বলবান্ হইতেও বলরান্ দৃা'ষ্গোচর 
হইয়া থাকে । অমর সদৃশ পরাক্রমশালী পাবগুগণ অসা- 

ধাঁরণবলবীর্য্যসম্পন্ন ; বাহুবলশালী ব্যক্তিদিগের নিকট দৈন্য- 

বল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । এই বিষয়ে কন্যাদানার্থী মাতলির 

বর অন্বেষণ স্বরূপ একটী পুরাতন ইতিহাস বর্ণন করিতেছি, 

শ্রবণ করুন । 

লোকনাথ পুরন্দরের সারথি মাতলির বংশে পরমন্ধ্প- 



৩২৭ মহাভারত ; 

লাঁবণ্যসম্পন। এক কন্য! জন্ম গ্রহণ ঝরয়াছিলেন। এ কন্যার 
নাম গুণকেশী। গুণকেশী স্বীয় রূর্গ লাবণ্যে অন্যান্য সমুদয় 
কাঁমিনীগণকে পরাভূত করিয়াছিব্ধেন। মাতলি এ কন্যার 
পরিণয়যোগ্য সময় উপস্থিত হঙ্গাছে বুঝিতে পারিয়! 
ভার্ধ্যার সহিত মনে মনে চিন্তা ক তে লাগিলেন, ক্ষুত্রবৃত্তি 
শান্তস্বভাঁব অথচ যশস্ী ব্যক্তিদিগের ফুলে কন্যার জন্মগ্রহণ 
ধিকৃ। কন্য। দ্বার মাতৃকুল, পিতৃকুন্ধ এবং শ্বশুরকুল এই 

তিন কুলই সংশয়াপন্ন হইয়। থাকে । আমি দেব ও মনুষ্য 
উভয় লোকে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম, কোন স্থানে 

আমার রা পাত্র নয়নগোচর হইল না। 
: মাতল এই রূপে দেব, দানব, গন্ধবর্ব ও খধিগণের মধ্যে 
কন্যার পরান পাত্র প্রাপ্ত না হইয়।,পরিশেষে রজনীযোগে 
স্বীয় পত্বী সুধন্মীর সহিত পরামর্শ করত নাগলোকগমনে 
সঙ্কল্প করিলেন। দেব ও মনুষ্যলোক মধ্যে গুণকেশীর উপ- 
যুক্ত বরপাত্র দৃষ্টিগোচর হুইল না, বৌধ হয়, নাগলোকে অব- 
শ্যই প্রাপ্ত হইব, মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, সুধন্্মীকে 
আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ এবং কন্যার মস্তরকা ত্রাণ পূর্বক পাতাল- 
তলে প্রবেশ করিলেন । 

অধ্টনবতিতম অধ্যায় ৷ 

এই সষয় মহর্ষি নারদ বরুণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার 
নিষিত পাতালতলে গমন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে মাত- 

লিকে সন্দর্শন করিয়। কহিলেন, মাতলে ! কোথায় গমন 

করিতে উদ্যত হইয়াছ £ স্বকীয় কার্যানুরোধে কি 



এই চিত্রগটখপনি উদ্দোাগ পর্বের ৩১৯ শৃষ্ঠায় স্থাপিত করিয়া লইবেন । 



উদ্ম্ঘাগপর্ব ্ ৩২১ 

শতক্রতুর নিদেশক্রমে] গমন করিতেছ? মাঁতলি নারদ 
কর্তৃক এই রূপে জিজ্ঞঃসিত হইয়া, তাহার নিকট যথাতথ্য 
বর্ণন করিলেন । তখন ন.রদ কছিলেন, হে সৃত ! আমি বরু- 
ণের সহিত সাক্ষাৎ করি টরীর নিমিত্ত গমন করিতেছি । চল, 
আমর উভয়ে মিলিত _,ইয়া গমন করি । আমি" তোমাকে 
পাতাঁলতল দর্শন করা|ইয়।, সমুদয় বুতীস্ত বর্ণন করিব । এবং 
উভয়ে তথায় এক জন! উপযুক্ত বর অন্বেষণ করিয়া মনোনীত 
করিতে পারিব। তা স্থির করিয়। তাহার! পাতালে 

প্রবেশ পুর্ব্বক বরুণদেবকে সন্দর্শন করিলেন । তথায় নারদ 
দেবর্ষির উপযুক্ত ও মাঁতলি ইন্দ্রের সদৃশ পুজা লাভ করিলেনু। 
অনন্তর তাঁহারা বরুণদেবের নিকট আপনাদিগের্ঞএভিপ্রাঁয় 
ব্যক্ত করিয়া, তাহার অনুমতি গ্রহণ পুর্ববক নাগলোকে পরি- 
ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 

মহর্ষি নারদ পাঁতীলনিবাশী প্রাণিগণের রন্তান্ত অবগত 
ছিলেন । এক্ষণে সেই সমস্ত মাতলির নিকট কীর্তন করিতে 
আরম্ভ করিলেন। হে সৃত! ভুমি পুত্রপৌত্রপমারত বরুণ- 
দেবকে সন্দর্শন করিয়াছ । এক্ষণে সেই সলিলরাজের সর্ধব- 
সম্বদ্ধিপুর্ণ উৎকৃষ্ট স্থান সমুদয় অবলোকন কর। এই দেখ, 
সলিলপতির পুষ্করেক্ষণ মহীপ্রাজ্ঞ প্রক্কর নামক পুত্র। উনি 
রূপ, গুণ, শৌচ ও সতত দ্বারা সকলক্তআতি-ম কারয়া- 
ছেন। কমলার ন্যায় রূপলাবণ্যবতী জ্যোল্লাকালী নামে 
সোমের কন্য! উহাকে পতিত্বে বরণ করির়াছেন। এ দেখ, 
অদিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র স্থুরপতির কাঞ্চনময় স্ুরাগুহ শোভা 
পাইতেছে। ন্ুরগণ যাহা! প্রাপ্ত হইয়া, সুরত্ব ল/ভ করিয়া - 
ছেন। এঁ দেখ, হৃতরাজ্য অস্রগণের অস্ত্র শস্ত্র সমস্ত সমুজ্ৰল 
রহিয়াছে । এ সমস্ত অক্ষয় প্রহরণ নিক্ষিপ্ত হইলে, কার্যসাধন 

করিয়। পুনস্*য় প্রহর্তীর নিকট সমাগত হয়। দেবগণ অন্গুর- 
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গণকে পরাজয় করিয়া, এ সমস্ত থান্ত্র আনয়ন করিয়াছেন। 

এই স্থানে দিব্যান্ত্রসম্পন্ন রাক্ষস ও দৈত্যগণ দেবগণ কর্তৃক 
পরাজিত হইয়াছে। এই বারুণহ,/দ সমুজ্বল শিখাবিশিষ্ট 
অনল প্রদীপ্ত হইয়। রহিয়াছেন এর বৈষ্ণবচক্র উহা অবরুদ্ধ 
করিয়া রাখিয়াছেন। এ যে দেবগণ" রক্ষিত গণ্ডারপৃষ্ঠসম্ভূত 
প্রশস্ত চাপ বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার নাম গ্রাণ্তীব | কাধ্য- 

কাল উপস্থিত হইলে, অন্যান্য শরাঃ'ন অপেক্ষা উহার শত 
সহজ গুণে বল বৃদ্ধি হুইয়] থাকে । উহ। রাক্ষস সদৃশ অশান্ত, 
ভূপতিদিগকে শাসন করিয়া থাকে । ব্রহ্মবাদী ভগবান ব্রহ্মা 
এ কারক নিশ্্মাণ করেন। ভগবন শুক্র উহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ: 

বলিয়া ফীর্তন করিয়াছেন। জলাধিপতি বরুণের পুত্র উহা! 

ধারণ করিয়। থাকেন | এই সলিলরাজ বরুণের ছত্রগৃহ, ইহাতে 
বিশাল ছত্র বিদ্যমান রহিয়াছে । উহ জীমুতের ন্যায় স্ুশী- 
তল বারি বর্ষণ করিতেছে। এ ছত্র হইতে পরিভ্রষ্ট সলিল 

নিশাকরের ন্যায় নিম্্ল হইলেও ঘোরতমসাচ্ছন্ন হইয়াছে 
বলিয়া দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । হে মাতলে ! এই স্থানে বহু- 
বিধ আশ্চর্য্য দৃশ্য বস্ত সমুদয় বিদ্যমান রাহয়াছে, কিন্ত 
তোমার কাধ্যান্ুরোধে সেই সমস্ত দর্শন না করিয়াই সত্ুর 
আমাদিগকে গমন করিতে হইবে। 

নহনবতভিতম অধ্যায় 

এই নাগলোঁকের মধ্যে যে সমস্ত দৈত্যদানবপরিসেবিত 

পুর দেখিতেছ, ইহার নাম পাতাল । যে কল জঙ্গম, জল- 
বেগপ্রভাবে ইহাতে প্রবিষ্ট হয়, তাহারা সেই সময় ভয়ে । 
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কাতর হইয়! ঘোরতর শব্দ করিতে থাকে এই স্থানে 
বারিভোজী অনল ৮ ৯ আত্মসংযম করিয়। রহিয়া- 
ছেন। এই স্থানে দেবগঞ্জ শত্রু বিনাশ করত অম্বত পান 
করিয়। এই স্থানেই রাখিখীছিলেন। এই স্থানেই চন্দ্র ক্ষয় 
ও বৃদ্ধি দৃষ্ট হইয়! থান এই স্থানে অদিতিনন্দন হয় গ্রীব- 
রূপী বিষুও বেদাধ্যায়ী1দগের বেদধ্বনি পরিবর্দনার্থে বেদ- 
বাক্য দ্বার! সুবর্ণনামব্ঠজগৎ্ পরিপুর্ণ করত প্রতিপর্ধ্ব সময়ে 
সমুখ্িত হইলে, চন্দ্র প্রভৃতি সমস্ত জলমু্তি দ্রবীভূত মণির 
ন্যায় নিপতিত হয়; এই নিমিত্ত এই স্থানের নাম পাতাল 
বলিয়া! অভিহিত হইয়। থাকে । জগতের হিতকারী মাতক্ক-. 
রাজ এরাবত এই স্থান হইতে স্ুশীতল সলিল আকর্ষণ 
পুর্ববক মেঘমধ্যে সঞ্চালিত করিলে, অমররাজ ইন্দ্র তাহাই 
পৃথিবীতে বর্ষণ করেন। এই স্থানে বিবিধাকারসম্পন্ন মলিল- 
বিহারী তিমি সকল জলমধ্যে সোমপ্রভ1 পান করত বাস 
করিয়। থাকে । হে সৃত! এই পাতালতলে এরূপ বহু- 
প্রকার জীব আছে, যাহার! দিবসে সূর্ধ্যকিরণে গতান্ু হয়, 
প্ররে রজনীযোগে নিশাকর সযুদিত হইয়া, রশ্মিবূপ বাহু দ্বার 
অস্ত গ্রহণ পুর্ববক তাহাদিগের উপর নিক্ষেপ করিলে, 
তাহার! পুনরায় জীবিত হয়। কালপ্রপপীডিত ও বাঁপব কর্তৃক 
পরাজিত দৈত্যগণ স্বধর্্মানুষ্ঠানে অনুরক্ত খাঁকিয়। এই স্থানে 
বাস করিতেছে । এই স্থানে সর্বভূতপতি দেবাদিদেব ভগ- 
বান্ শুলপাঁণি প্র।ণিগণের হিতাভিলাষে তপন্যা করিয়া- 
ছিলেন। এই স্থানে বেদাধায়নপরায়ণ গোত্রতানুরক্ত 
ব্রাহ্মণগণ দেহ পরিত্যাগ পুর্রবক স্ুরলোক জয় করিয়! বাস 
করিতেছেন | এখানে যথ! তথা শয়ন, যথা তথ ভোজন ও 

যে কোন বসন পরিধান করাকে গোব্রত কহিয়া থাকে । 
হে সৃত! এই স্থানে নুপ্রত্বীকনামক নাগবাজবখ্শে 
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নাগরাঁজ রাবণ, বাঁমন, কুযুদ ও অঞ্রন প্রভৃতি প্রধান বাঁরণ 
সমুদয় সমু্পন্ন হইয়াছে । অতএব,ঃহে মাতলে ! অনুসন্ধান 
করিয়া দেখ, ইহার মধ্যে কে তোমাঁর মনোনীত হয়। তাহ 
হইলে তাঁহার নিকট গমন পুর্ববক (তোমার কন্যার নিমিভ 
বরণ করিব। সলিল মধ্যে এই যেখ্অগুটা সমুজ্জবল হুইয়! 
রহিয়াছে ; ইহ প্রজা স্বগ্ির প্রারস্ত কালাবধি এই স্থানে এই 
প্রকারেই অবস্থিতি করিতেছে, অদ্যর্দপ উত্ভিন্ন হইল না। 
আমি কোন ব্যক্তির নিকট ইহার জন্ম ব৷ স্বভাবের বিষয় 
শ্রবণগোচর করি নাই, কেহই ইহার জনক জননীর বিষয় 

অর্গত নহেন। প্রলয় সময়ে ইহা! হইতে মহাগি সযু্পন্ন 
হইয়], এই সচরাচর ভ্রেলোক্য দগ্ধ করিবে। 

মাতলি নাঁরদের বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক কহিলেন, মহর্ষে ! 
এখানে আমার বরপাত্র মনোনীত হইল না; চলুন, অবি- 
লন্বে স্থানান্তর গমন করিব। 

শততম অধ্যায় । 

নারদ কহিলেন, হে মাতলে ! বিশ্বকন্মা ময়দানবমায়া- 
বিহীরী দৈত্য ও দানবগণের নিমিভ বহু যত্ব সহকারে পাতা- 
লতলে হিরণ্যপুরনামক এই শ্রেষ্ঠ নগর নির্মাণ করিয়াছি- 
লেন। পুর্ববকীলে মহাঁতেজন্বী মহাশুর বিশীলদশন ভীম- 
পরাক্রম বায়ুবেগগামী রাক্ষণ এবং বিজু ও ব্রন্ধ- 
পাদোদ্ভূত কালকঞ্জ অন্রগণ ও যুদ্ধহুন্মদ নিবাত 
কৰচগণ বরপ্রাপ্ত হইয়া, বহুমায়! প্রকাশপুর্ববক এই স্থানে 
বাস করিত। ইন্দ্র, যম, বরুণ, কুবের অথবা অন্যান্য দেবগণ 
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কেহই তাহাদিগকে পর জয় করিতে সমর্থ হন নাই। তুমি, 
তোমার পুত্র গোখখুখ, শচীপিতি দেবরাজ ও ভীহার পুত্র জয়ন্ত 
তোমরা সকলে অনেকঘার তাহাদিগের সংগ্রাম হইতে 
পলায়ন করিয়াছিলে। 

হে মাতলে ! দেখ, /ইি হিরণ্যপুরের সুবর্ণময়, রজতময়, 
পদ্মরাঁগময়, বৈদূর্য্যমিময়, প্রবাল সদৃশ রুচির, সূর্ধ্যকাস্ত 
মণির ন্যায় শুভ্রবর্ণ, বর্নরক সদৃশ সমুজ্ভবল, অত্যুন্নত, বিচিত্র- 
মণিজাঁলবিভূষিত, ঘনসন্সিবিষ্ট গৃহ সকল শিলাময়, দারু- 
ময়, সৌর্কিরণবিশিষ্ট ও অনলময় বলিয়া প্রতীয়মান 
হইতেছে । ইহাদের রূপ, গু৭, পরিমাণ এবং উপাদান কিছুই: 
নির্দেশ করিয়। বলিতে পারা যায় না। এ দ্রেখ, দৈত্য- 
গণের ক্রীড়াস্থান, শয্যা সকল, বহুমুল্যরত্বস্থুশো- 
ভিত ভবন, ও আসন সমুদয়, জলধরসমন্নিভ শ্যামলবর্ণ 
শৈল ও প্রজ্রবণ সমুদয় এবং বহু ফলপুষ্পে সুশোভিত 
বৃক্ষ সমুদয় শেশভা পাইতেছে। হে মাতলে ! এখানে কি 
তোমার মনোনীত বর আছে ? 

মাতলি কহিলেন, হে দেবর্ধে! দেবগণের অপ্রিয়াচরণ 
করা আমার কর্তব্য নহে। দেব ও দানবগণের পরস্পর 
ভ্রাতৃসন্বদ্ধ থাকিলেও, ইহার চিরকাল পরস্পর বিদ্বেষ 
প্রদর্শন করিয়া থাকেন। অতএব আমি পরপক্ষের সহিত 
কি প্রকারে সম্বন্ধ বন্ধন করিব? আমি স্বীয়, 'আপনার ও 
হিংসাপরায়ণ অস্ুরগণের স্বভাব বিলক্ষণ অবগত আছি। 

অতএব আমরা অন্যত্র গমন করি । দানবগণকে দর্শন কর। 

আমার উচিত নহে। 

40 ৯ 
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একাধিক শততমা অধ্যায় ৷ 

নারদ কহিলেন, হে মাতলে * এই লোক পক্নগাশী 
গরুড়পক্ষীদিগের বাসস্থান; ইহদিগের আকাশগমনে 

ও তারবহুনে কিছুমাত্র পরিশ্রম হয়'বা। হে সূত! স্ুমুখ, 
আুনামা, আুনেত্র, স্ৃবর্চা, আুরুকৃ ও সুবর্ণ নামে বিনভার এই 

ছয় পুত্র দ্বারা কশ্যপকুল বর্ধিত হইয়াছে । বিনতাকুলোহ- 
শপন্ন প্রধান প্রধান বিহগগণ পক্ষিরাজের শত সহত্র কুল 
প্রবর্ধিত করিয়াছেন। এই বংশসযুখ্পন্ন সকলেই শ্রী ও 
শ্রীবুসলক্ষণাক্রান্ত, শরীলাভে সধুৎ্স্ুক ও বলশালী | 
নির্ঘণ ক্ষত্রিয়গণ কন্মদোষে সর্পভোজী হইয়া, জন্ম- 
গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা জ্ঞাতি সংক্ষয় করিয়াছিলেন, 
এ জন্য ব্রান্ষণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই । এই কুল 
ভগবান্ বিষুর পরি গ্রহ। একমাত্র বিষুঃই ইহাদিগের দেবতা, 
প্রধান আশ্রয়, হৃদয়বাপী এবং পরম গতি ।এই কুল অতি 

প্রশংসনীয় এক্ষণে ইহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
কর। নুব্ণৃচুড়, নাগাশী, দারুণ, চণ্ডতুণ্ডক, অনিল, অনল, 
বিশালাক্ষ, কুগুলী, পঙ্কজিও,বস্ুনিক্ষস্ত, বৈনতেয়, বামন, বাত- 
বেগ, দিশাচক্ষু, নিষিষ, অনিমিষ, ভ্রিবার, সপ্তবার, বালীকি, 
দীপক, দৈত্যদ্ধীপ, পরিদ্বীপ, সারস, পদ্মকেতন, জুমুখ, 
চিত্রকেতু, চিত্রবহ অনঘ, মেঘহৎ, কুষুদ, দক্ষ, সর্পাস্ত, 
সোমভোজন, গুরুভার, কপোত, সূর্য্যনেত্র, চিরাস্তক, বিষু- 
ধর্্মা, কুমার, পারিবাহ' হরি, সুস্বর, মধুপর্ক, হেমবর্ণ, মলয়, 
অঁতরিশ্বা, নিশাকর ও দিবাকর। আমি সংক্ষেপে কীর্তি- 

যান মহাপ্রাণ প্রধান প্রধান গরুড়াত্বজদিগের নাম কীর্তন 



উন্বাস্বাগ পর্ব । ৩২৭ 

করিলাখ। হে মাতলে! যদি এখানে তোমার মনোনীত 

বরপাত্র না থাকে, তবেযে স্থানে মনোজ্ঞ বরপাত্র প্রাপ্ত 

হইবে, চল, তোমাকে লইয়। তথায় গমন করি। 

2551 তু |---- 

দ্বযধিক শততম অধায়। 

নারদ কহিলেন, হে মাতলে! ইহার নাম রসাতল; 
ইহাকে সপ্তম পাতাল কহে । গোমাত! সুরভি এই স্থানে: 
বাস করেন। তিনি অমৃত হইতে জন্ম গ্রহণ ক্রিয়াছেন। 
তাহা হইতে পৃথিবীপারসম্ভব বড়বিধ রমের মধ্যে 
উৎকৃষ্ট রস ক্ষরিত হুইয়। থাকে পুর্বেবে যখন ভগবান ব্রহ্ধা 
অম্বতপানে তৃপ্তিলীভ করিয়া, তাহার সার উদগীরণ করিয়া- 
ছিলেন, তখন সুরভি তাহার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন । 
তদীয় ক্ষীরধার1 পৃথিবীতে নিপতিত হওয়াতে, ক্ষীরসমুদর 
সমুগ্ুপন্ন হইরাছে। এই ক্ষীরের ফেন দ্বারা এ সাগরপর্ধ্যস্ত 
দেশ পরিবেষ্টিত হওয়াতে, উহ পুষ্পিতব প্রতীয়মান হইয়! 
থাকে । হে মাতলে! কতিপয় মহর্ষি ফেনপান করত তথায় 
তপশ্চর্ধ্যায় মনোনিবেশ করিয়া রহিয়াছেন। এই নিমিত্ত 
তাহার ফেনপ' বলিয়! প্রনিদ্ধ । দেবগণও" ভাহাদিগের 

নিকট ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন | আুরভিগর্তজাত অপর 
চাঁরিটি ধেনু সর্ববদিকে অবস্থিতি পুর্ধক এ সমস্ত দিক্ 
প্রতিপালন ও ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। ভাহার্দিগের মধ্যে 
স্ুুরূপানান্সী সৌরভী পুর্ব দিকৃ,হংসিক] দক্ষিণ দিক্, স্ুুভদ্র! 
বারুণী দিক এবং সর্ববকামদাত্রী এলবিলানান্সী সৌরতী 
পরম পবিত্র উদীচী দিকৃ পালন ও ধারণ করিতেছেন! ॥ 



ই মহাভারত ৷ 

দেবাস্থুরগণ মন্দর ভূধরকে মন্থন দণ্ড করিয়া এঁ সমস্ত 
ধেনুর ছুপ্ধমিশ্রিত সাগরসলিল মন্থন পুর্ববক বারুণী, লক্ষী, 
অমৃত, অশ্বাশ্রেষ্ঠ উচ্চৈঃশ্রবা এবং উৎকৃষ্ট কৌস্তভ মনি সমু- 
দ্ধুত করিয়াছেন। সুরভি সুধাভোজীদিগকে সুধা, স্বধা- 
ভোজীদিগকে স্বধা, অস্বতভোজীচিগ্রকে অমৃত ও দুপ্ধদান 
করেন। পুর্বে রসাতলনিবাসীরা! এই বিষয়ে একটী গাথ। 
গান করিতেন, অদ্যাপি তাহ। শ্রুতিগোচর হইয়। থাকে। 
প্ডিতগণ অদ্যাপি এই গাথা গান করিয়া! থাকেন যে, 
রসাতলে যেরূপ বাসের সুখ; নাগলোক, স্বর্গলোক ব! 
বিমানে সেরূপ নাই। 

ব্রাধিক শততম অধ্যায় ৷ 

হে মাতলি ! দেবরাঁজ পুরন্দরের অমরাবতী যের প মনোহর, 
বাস্থুকিপরিপালিত এই ভোগবতী নগরীও সেইরূপ | শ্বেত- 

শৈলসদৃশকলেবর দিব্যাভরণবিভূষিত জ্বালীজিহ্ব মহাঁবল পর! 

ক্রাস্ত শেষ নাগ তপোবলে সহজতর মস্তক দ্বার মহাপ্রভাবশা- 

লিনী মহীকে ধারণ করিতেছেন। স্ুরসাভূজঙ্গ'র সহত্রপুত্র 
বিগতরুম হইয়া এই স্থানে বাঁস করিয়া থাকে তাহারা সকলেই 
মহাবল, পরাক্রমশালী ও অতি ভীষণস্বতাৰ। তাহাদিগের 
আকার ও বিষ নানাপ্রকার; তাহাদিগের শরীর মণি, 
স্ব্তক, চক্র ও কমগুলু চিহ্ছে চিহ্িত। সেই সমস্ত অচল- 

কায় বিবিধতোগশালী ভূজঙ্গমদিগের মধ্যে কতকগুলি 
সহঅজশিরা, কতকগুলি শতশিরা, কতকগুলি দশশির!, 

কতকগুলি সপ্তশিরা, কতকগুলি বা ব্রিশির। ৷. এক্ষণে সেই 



উদ্যোগ পর্থ ৷ ৩২৯ 

একবংশসম্ভুত যে সহআ সহজ্র অযুত অযুত অর্র্বদ অর্বব,দ 

বিষধর এই স্থানে বাস করিতেছে, জ্যেঠানুক্রমে তাহাদের 

নাম কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর। বান্ুকি, তক্ষক, কর্কোট, 

ধনঞ্জয়, কালিয়, নহুষ, কম্বল, অশ্বতর, বাহ্যকুণ্ড, মণি, 

আপুরণ, খগ, বামন, এলপত্র, কুকুর, কুকুন, আধ্যক, নন্দক, 
কলস, পোতক, কৈলাসক, পিঞ্জরক, এরাবত, সুমনো, 
মুখ, দধিমুখ, শঙ্খ, নন্দ, উপনন্দ, আপ্ত, কোটরক, শিখা, 
নিষ্ঠরিক, তিভ্ভিরি, 'হস্তিভদ্র, কুমুদ, মাল্যপিওক, পদ্মদ্য়, 

পুগুরীক, পুষ্প, মুহরপর্ণক, করবীর, পিঠরক, সম্ম ততঃ বুন্ত, 

পিগার বিনুপত্র, মুষিকাদ, শিরীষক, দিলীপ, শঙ্থশীর্ষ, জ্যো- 

তি, অপরাজিত, কৌরব্য, ধূতরাপ্ট্, কুহুর, কৃশক, বিরজা, 

ধারণ, সুবাহু, মুখর, জয়, বধিরান্ধ, বিশুপ্ডি, বিরস ও স্ুরস। 

ইহাতিন্ন আরও বহু ভুজঙ্গম বিদ্যমান আছে। হে মাতলে ! 
ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তি তোমার অভিমত বর হয় কি না, 

বিবেচনা করিয়া দেখ । 

কণু কহিলেন, অনন্তর ধীরপ্রকৃতি মাতলি সবিশেষ 

পর্যযালোচন। করিয়া, প্রীত মনে নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 

হে ভগবন্! যিনি কৌরব্য ও আর্ধ্যকের সম্মুখে অবস্থান 

করিতেছেন; এ ছ্যতিমান্ প্রশান্তমুর্তি পুরুষ কোন্ কুলের 
আনন্দবর্ধন করেন? ইইার জনক জননী কে? এবং ইনি 

কোন্ সর্পবংশের কেতুম্বরূপ হইয়াছেন? ইনি একাগ্রতা, 

ধীরতা, রূপ ও বয়সে আমার মন হরণ করিয়াছেন ; অত এব 

ইনি গুণকেশীর উপযুক্ত বরপাত্র। 
দেবর্ধি নারদ সুমুখদর্শনে মাঁতলিকে প্রী তমনা' দেখিয়া, 

নুমুখের জন্ম, কর্ম ও মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে লাগিলেন ; 

হে মাতলে! এই নাগরাজ এঁরাবত কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া- 

ছেন,. ইহার না বুযুখ, ইনি আর্ধ্যকের অভিমত পৌত্র, 



৩৩৯ মহাভারত 

বামনের দৌহিত্র, এবং চিকুরমাষক নাগের পুত্র, অল্লদিন 
হইল ইহার পিত1 বিনতানন্দন কার্তক পঞ্ত্বপ্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। 

তদনস্তর মাতলি প্রীত বাক্যে নারদকে কহিলেন, হে 
দেবর্ষে! এই ভুজগোন্তম আমার অভিমত জামাতা, আমি 
ইহাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি ; এক্ষণে 
আপনি ইহাকে আমার প্রিয়তমা কন্য] সম্প্রদান করিতে 
সযত্ব হউন। | 

 চত্ুরধিক শততম অধ্যায় । 

অনস্তর নারদ আর্ধককে কহিলেন, হে আর্ধাক ! ইনি 
পুরন্দরের প্রিয়ন্ুহগ, ইহার নাম মানলি। ইনি সৎস্বভাব- 

সম্পন্ন, গুণশালী, তেজস্বী, বীর্যযবান্ ও মহাবল পরাক্রাস্ত, 
এবং দেবরাজের সখা, মন্ত্রী ও সারথি। প্রতিযুদ্ধেই বাদ- 
বের সহিত ইহার অল্পমাত্র অন্তর দৃষ্ট হইয়া থাকে । ইনি 
দেবাম্ুুরসংগ্রামে মননমাত্রেই অশ্বসহত্রবিশিষ্ট জৈত্র রথ 
প্রদান করেন। দেবরাজ ইহার, অশ্বের ও স্বীয় বাহুবলের 
সাহায্যে শন্রগণকে পরাজয় করিয়াছেন; এষং পুর্বে 
ইনি বলান্ুরকে প্রহার করিলে পরে ইন্দ্র তাহাকে 
প্রহার করিয়াছিলেন। ইহার পরমরূপলাবণ্যসম্পন্না বরাঁ- 
রোহ। সত্যশীল। সর্বগুণোপেতা গুণকেশী নান্মী এক 
কনা! আছেন। ইনি ষত্ব সহকারে সকল লোকে পরিভ্রেযণ 
করিয়া, এক্ষণে আপনার পৌত্র সুযুখকে সেই কন্যার 
উশীযুক্ত বরপান্র বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যদি আপনার 
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ইচ্ছ। হয়, অবিলম্বে কন্যা লম্প্রদানের অনুমতি করুম। থে 
রূপ লক্ষ্মী নারায়ণের, স্বাহা! অগ্নির ও শচী ইজ্জের কুলে পরি- 
গ্ৃহীত হইয়াছেন, সেইরূপ, গুণকেশী আপনার কুলে পরি- 
গৃহীত1 হউন। আপনি পৌত্রের নিমি্ত গুণকেশীকে গ্রহণ 
করুন। ইনি পিতৃহীন হইলেও ইহার গুণ এবং আপনার ও 
এরাবতের বনুমাননা বশতঃ আমরা ইহারে বর স্থির করি- 
যাছি। মালি শ্ুযুখের শীল, শৌচ ও দমাদিগুণে বশী- 
ভূত হইয়া, স্বয়ং আগমন পূর্বক ইহীকে কন্যাসম্প্রদান 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আপনি ইহার সম্মান রক্ষা 
করুন। আর্যাকের পুত্র নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছেন ও পৌঁত্র 
জীবিত আছেন, এই উভয়বিধ কারণে তিনি শোক ও হর্ষ 
প্রদর্শন করত নারদকে কহিলেন, দেবরাজের নখ! যাতলির 
সহিত সম্বন্ধবন্ধন কোন্ ব্যক্তির স্পৃহণীয় নহে € কিন্তু, হে 
মহামুনে ! আমি একটী কারণ বশত চিন্তিত হইতেছি, এই 
নিমিত্ত আমি আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিতেছি 
না। ইহীর পিত। আমার পুত্র, তিনি বৈনতেয় কর্তৃক নিহত 
হইয়াছেন, এজন্য আমি সাতিশয় শোকাক্রাস্ত হইয়াছি। 
বিশেষতঃ, মে গমন সময়ে কহিয়াছিল, আমি একমাসের 
মধ্যে সুযুখকে গ্লাস করিব । হে মহর্ষে! বোধ হয়, তাহার 

বাক্য কদাচ অন্যথা হইবে ন1; সেই ঘটন! অবশ্যই সংঘটিত 
হুইবে। আমি (বিনতাতনয়ের এই বাক্যে লাতিশয় দুঃখিত 

হইয়াছি। 
তখন মাতলি আর্যককে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে 

নাগরাজ! এবিষয়ে আমি এক উপায় স্থির করিয়াছি, শ্রবণ 
করুন। আমি আপনার পুত্রকে জামাতৃন্বরূপে বরণ করিলাম; 
এক্ষণে আমাদিগের সমভিব্যাহারে ভ্রিদশেশ্বর ইন্দ্রের সহিত 
সাক্ষাৎ করুন| আমি বিশেষ উপায় দ্বার! ইহাকে পের 



টি মা ভারত ॥ 

মায়ু প্রদান এবং পক্ষিরাজ গরুড়কে নিহত করিবার 
নিমিত্ত যত্ব প্রকাশ করিব | ' এক্ষণে কার্য্যসাধনার্থ 
আমার সহিত বাসব সমীপে আগমন করুন। হে নাগ- 
রাজ! আপনার মঙ্গল হউক। অনন্তর সেই সমস্ত মহাতৈজা 
পন্নগগণ ন্ুযুখকে সমভিব্যাহারে লইয়া, ত্রিলোকনাথ স্ুুর- 
পতি সমীপে গমন পুর্ববক তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। 
ঘটনাক্রমে সেই সময় ভগবান চতুভূর্জ বিষুও অবস্থিত 
ছিলেন। তথন দেবর্ধি নারদ মাতলির সমস্ত বৃভান্ত তাহা- 

দিগের নিকট কীর্তন করিলেন। ভগবান্ বিষুণ সেই সমস্ত 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, দেবরাজকে কহিলেন, হে দেবরাজ ! 

আপনি অস্ত প্রদান করত স্ুমুখকে অমর তুল্য করুন। 
আপনার ইচ্ছায় মাতলির, নারদের এবং জুযুখের অভিলাষ 

পূর্ণ হউক । 
অনন্তর দেবরাজ বৈনতেয়ের পরাক্রম চিন্তা করিয়া, 

বিষুণকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই ইহাকে অস্ত প্রদান 
করুন । 

বিষু$ কহিলেন, হে দেবরাজ ! আপনি চরাঁচর নিখিল 
জগতের একমাত্র অধীশ্বর, আপনার অদত্ত বস্তব কোন্ ব্যক্তি 
দান করিতে পারে? 

অনন্তর দেবরাজ ভূজগরাঁজকে অস্বৃত প্রদান না করিয়া, 

পরমায়ু প্রদান করিলেন । তখন ন্ুুযুখ বরলাতে অস্তষ্ট 
হইয়া, মাতলিকন্যার পাণিগ্রহণ পুর্ববক গৃহাভিগমন করি- 
লেন। নারদ ও আধ্যক ও কৃতকার্য্য ও প্রফুল্পচিত্ত হইয়া, 
মহাতেজ! দেবরাজকে অর্চন। করত গমন করিলেন। 
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অনস্তর মহাবল গরুড় দেবরাজ নাগকে পরমায়ু প্রদান 

করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, ক্রোধভরে প্রবল পক্ষবায়ু দ্বার! 
ভ্রিভৃুবন আকুলিত করত বাসবের প্রতি ধাবমান হইলেন। 
এবং তথায় উপস্থিত হইয়।,দেবরাঁজকে কহিলেন, হে অমর- 
রাজ! তুমি কি নিমিত্ত অবজ্ঞা করিয়া আমার বৃন্তি বিঘাত 
করিলে ? ভুমি পুর্ব্বে স্বেচ্ছানুসারে বর প্রদান করিয়া এক্ষণে 
কি নিমিত্ত বিচলিত হুইতেছ ? সর্ববভূতেশ্বর ভগবান্ বিধাতা 
স্বভাবতঃ সর্পদিগকে আমার আহার বিধান করিয়াছেন, 

তুমি কি নিমিন্ত তাহার অন্যথাচরণ করিতেছ ? আমি মহা- 
নাগের নিকট নিয়ম স্থাপন পুর্ববক পরিবার ভরণ পোষণ 
করিতেছি । অন্য কাহারও হিংসা করি না। হে দেবরাজ! 

তুমি স্বেচ্ছানুসারে ক্রীড়া ক্রিতেছ, এক্ষণে আমি পরিজন 
ও ভূত্যের সহিত প্রাণ পরিত্যাগ কার, তুমি পরষসুখে 
কালযাপন কর | হে বলবৃত্রহন্'! ভ্রিলোকেশ্বর হইয়াঁও 
যাহাকে পরের ভূৃত্যত্ব স্বীকার করিতে হইয়াছে তাহণর 
পক্ষে মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। হে দেবেশ! তুমি সতত এই বিশ্ব- 
রাজ্য উপভোগ কর; তুমি বিদ্যমান থাকিতে বিষু্ও আমার 
প্রভূ নহেন। 

হে স্ুুরপতে ! দক্ষরাজস্ুত। বিনতা এব আমার মাতা ও 

কশ্যপ আমার পিতা । আমি এই লোক সমুদয় অনায়াসে 
বহন করিতে সমর্থ; আমার বল প্রাণিমাত্রেরই অপহ্য । 
আমি দানবসংগ্রামে মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি ॥ 

(৪৩) 



৩৩৪ মহাভারত! 
শ্রুতশ্রী, শ্রন্তসেন, বিবস্বান্, রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কাল- 
কাক্ষ প্রভৃতি দানবগণ আমারই হস্তে নিহত হইয়াছে। 
বোধ হয়, আমি তোমার অনুজকে বহন ও তদীয় ধবজা গ্র. 
ভাঁগে বিচরণ করিয়া থাকি বলিয়া তৃমি আমাকে অবজ্ঞ! 
কর। আমি বান্ধবঘমবেত কৃষ্ণকে বহন করিয়া! থাকি, অত- 

এব আমষ। অপেক্ষা ভারলহ ও বলবান আর কে আছে £ 

তুমি অবজ্ঞা করিয়া আমার আহারের ব্যাঘাত করাতে 
তোমাদিগের উভয় হইন্েই আমার গৌরব নষ্ট হইয়াছে ! 
হে বাঁসব ! অদিতির গর্ভে যে সমস্ত মহাবল পরাক্রমশালী 
পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই মকল অপেক্ষা তৃমি 
বলবান্ কিন্তু আমি স্বীয় পক্ষৈক পাঁর্থখে তোমাকে ; অনা- 
যাঁসে বহন করিতে পারি । অতএব বিবেচল। করিয়া দেখ, 

আম। অপেক্ষা বলবান্ আর কে আছে ? 

ভগবান্' চক্রধারী বিষ ক্ষোভবিহীন গুরুড়ের ঈদৃশ 
গর্বিবিত বাক্য শ্রবণে রোষপরবশ হইয়া, তাহাকে ক্ষোভিত 

করত কহিলেন, হে বলবিহীন গরুড়াত্মন্। তুমি মনে মনে 
আপনাকে বলশালী বলিয়া স্থির করিয়াছ; কিন্তু আমা- 
দিগের সমক্ষে তোমার ওরূপ আত্মগর্বব প্রকাশ কর! উচিত 
নহে । এই বিশ্ব আমার দেহ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, 
আমি আপনিই আপনাকে ও তোমাকে ধারণ করিয়া 
রহিয়াছি। ফদি তুমি আমার এই একমাত্র দক্ষিণ বাহুর 
ভার সহ? করিতে পার, তাহ! হইলে তোমার আত্মশ্লাঘ। 
সার্থক বলিয়া! বিবেচন। করিতে পারি । 

তদনন্তর সেই ভগবান্ নারায়ণ তদীয় ক্ন্ধদেশে স্বকীয় 
বাহু ন্যস্ত করিলে, পক্ষিরাজ নিতান্ত বিকল ও বিনষ্ট- 

চৈতন্য হুইয়!, ভূতলে পতিত হুইলেন। পর্বত নিখিল- 
ভারসহা। মেদিনীর ভার যেরূপ গুরুতর, পক্ষিরাজ গরুড় 
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বিষ্তুর একমাত্র বাহুর সেইরূপ ভার অনুভব করিয়াঁছিলেন। 
বস্ততঃ, ভগবান্ বিষুর বল দ্বার! গরুড়কে নিতান্ত নিপীড়িত 
করেন নাই বলিয়! তাহার প্রাণরক্ষা হইয়াছিল। তখন 
বিনতাস্থুত খগরাঁজ গরুড় বিষ্ণুর গুরু বাহুভরে প্রপী- 
ডিত হওয়াতে বিহ্বল, শিথিলকায় ও বিচেতন প্রায় হইয়। 
বমন ও পক্ষবিস্তার করত তদীয় চরণতলে নিপতিত হইয়া, 
কহিতে লাগিলেন, হে ভগবন! আপনার গুরুভার- 

বিশিষ্ট দক্ষিণ বাহু আমার উপর পতিত হওয়াতে, আমি 

নিম্পিষ্ হইয়াছি, অতএব কুপা করিয়া এই লঘুচেত। বল- 

দর্পবিহীন পক্ষীর অপরাধ মার্জনা করুন। হে বিভো! 
আমি তোমার এরূপ বলবিক্রমের বিষয় অবগত ছিলাম না 
বলিয়াই আপনাকে সর্বাপেক্ষা বলবান্ বলিয়া স্থির করিয়া- 

ছিলাম। 
ভগবান্ নারায়ণ গরুড়ের এইব্প স্তৃতিবাদ শ্রবণে তাঁহার 

প্রতি প্রসন্ন হইয়া, সন্সেহ বাক্যে কহিলেন, হে খগরাঁজ ! 
তুমি কদাঁচ আর এরূপ কণ্ম করিও না। এই বলিয়া স্ুযু- 
“কে পাদাস্থৃষ্ঠ দ্বার! গরুড়ের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন । 
তদবধি গরুড় সর্পের সহিত একত্র বাপ করিতে লাগিলেন । 

হে রাজন্। মহাঁষশা মহ্াবল বিনতানন্দন গরুড় বিষু্- 
বল দ্বারা আক্রান্ত হইয়!, হতদর্প হইয়াছিলেন। আপনিও 
যে পধ্যস্ত মমরে পাগ্বগণের সহিত সাক্ষাৎ ন।করিতেছেন, 

সেই পর্য্যন্ত জীর্বত আছেন। সমুদয় যোদ্ধবর্গের প্রধান 
বায়ুপুত্র মহাবল ভীমসেন ও মহেন্দ্রতনয় অর্জন সম্বরে 
কোন্ ব্যক্তিকে নিহত না| করিতে পারেন? হে ছুধ্যোধন ! 
বিষ, বায়ু, পুরন্দর, ধর্দ্দ এবং অশ্থিনীকুমারদয় ইহাদিগের 
সহিত যুদ্ধ করা দূরে থাক্, তুমি ইহদিগকে দর্শন করিতেও 
সমর্থ হইবে না। অতএব, হে নৃপাত্মজ! তোমার বিরোধে 



ঈর্্ত মহাভারত । 

প্রয়োজন নাই; বাসুদেব দ্বারা শাস্তিস্থাপন পৃর্ববক কুলরক্ষা 
কর। এই প্রত্যক্ষদর্শী মহাতপা মহর্ষি নারদ এবং সেই 
চক্রগদাধর ভগবান্ বিষ এখানে উপস্থিত আছেন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তদনস্তর কুর্য্যোধন জ্কুটিভঙ্গি 
দ্বারা রাধেয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করত উরুদেশে চপেটাঘাত 
করিয়া, সহাস্য বদনে কহিতে লাগিলেন, হে তপোধন। 
পরমেশ্বর আমারে সৃষ্টি করত যেরূপ বুদ্ধি প্রদান করিয়া- 
ছেন, আমি সেইরূপ কার্য করিতেছি; আমার অদৃষ্টে 
যাহ! আছে তাহাই হইবে, আপনি কিনিমিতত বৃথ। প্রলাপ 
করিতেছেন £ 

ষড়ধিক শততম অধ্যায় । 

জনমেজয় কহিলেন, হেরাজন্! ভগবান্ ব্যানদেব, 
পিতামহ ভীক্ম ও স্নেহপরায়ণ সুহ্ৃদ্গণ কি নিমিত্ত অনর্ধে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, পরার্ে লোভাক্রাস্ত, অনার্ধ্যকাধ্যে অনুরক্ত, 
মররণে কৃতনিশ্চয়, জ্ঞাতিগণের ছুঃখদাতা।, বন্ধুগণের শোক- 
বর্ধন, সুহৃদ্গণের ক্লেশদাতা, শক্রগণের হর্জনক, বিমার্গ- 
গামী হুর্য্যোধনকে নিবারণ করিলেন না? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, “হে রাঁজন্ ! ভগবান্ ব্যাসদেৰ ও 
মহামন। ভীক্ম অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন এবং 
মহর্ষি নারদ, যাহা কহিলেন, তাহ! কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করন। | 

নারদ কহিলেন, হে কুরুনন্দন ! স্ুহৃদের বাক্য শ্রবণ 
করে এরূপ লোক যেরূপ ভুর্নভ, হিতকারী সুদ্বদও সেই- 
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রূপ ছুল্লভ। যেখানে সুহ্ৃ, সেখানে বন্ধু অবস্থিতি করিতে 
সমর্থ হন না| অতএব প্রযত্বসহকারে স্ুহৃদের বাক্য শ্রবণ 
কর] সর্ববতোভাবে কর্তব্য । কোন বিষয়ে নির্বন্ধ করা কর্তব্য 
নহে, নির্বন্ধ সাতিশয় ভয়ঙ্কর । মহর্ষি গালব নির্বন্ধাতি- 
শয়ের নিমিত্ত যেরূপ পরাভৰ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্দি- 
যয়ে একটা পুরাতন ইতিহাম কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ 
করুন। 

কোন সময়ে ভগবাঁন্ ধন্দ্ন তপস্থী বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা 
করিবার নিমিন্ত মহর্ষি বশিষ্ঠবেশ পরিগ্রহ করত ক্ষুধার্ত 
হইয়া, তাহার আশ্রমে উপনীত হুইলেন। বিশ্বাধিত্র 
তাহাকে দর্শন করিয়া, প্রযত্বলহুকারে পরমান্ন পাক করিতে 
লাগিলেন ; কিন্তু বশিষ্ঠের সন্বর্ধনাদি করিতে পারিলেন 
না। এই অবকাশে বশিষ্ঠরূপী ধন্ব অন্যান্য মুনিগণ প্রদত্ত 
অন্ন ভোজন করিলে, বিশ্বামিত্র উষ্ণ চরু লইয়। তাহার 
নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে কহি- 
লেন, মহর্ষে! আমি ভোজন করিয়াছি, এক্ষণে আপনি 

এ স্থানে দণ্ডায়মান থাকুন। মহাছ্যতি ধর্ম এই বলিয়া 
প্রস্থান করিলে, মহাত্মা! বিশ্বামিত্র সেই উঞ্ণ পরমান্ন মস্তকে 
রাখিয়া, বাহুছয়ে ধারণ পুর্ববক বায়ুতক্ষণ করত স্থানুর ন্যায় 
নিশ্চেউ হইয়া, সেই স্থানে দণ্ডায়মান রহিলেন। তখন 
তাহার প্রিয়শিষ্য গালব গৌরব, বনুমান ও প্রিয়ানুষ্ঠানের 
নিমিত্ত তাহার শুজ্দষা। করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর এই রূপে শতবর্ষ পুর্ণ হইলে, ধর্ম পুনরায় 
বশিষ্ঠবেশ পরিগ্রহ করিয়া, আহারের নিমিত্ত বিশ্বা মিত্রসঙ্গি- 
ধানে উপনীত হইলেন, এবং ধীমাঁন্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বায়ু- 
তক্ষণ পূর্বক মন্তকে সেই চরু ধারণ করত সেই স্থানেই 
অবস্থিতি করিতেছেন, দেখিয়া মেই উষ্ণপায়স প্রতি গ্রহ 
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করত ভক্ষণ করিলেন। অনন্তর «হে বিপ্র্ষে! আমি পরম 
প্রীত হইয়াছি » এই বলিয়! তাহাকে অভিলধিত বরপ্রদান 
পূর্ববক প্রস্থান করিলেন। বিশ্বামিত্র ধন্ম্ের বাক্যান্ুারে 
তদবধি ক্ষত্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া, ব্রান্মণত্ব প্রাপ্ত হইলেন। 

অনন্তর তিনি প্রিয়শিষ্য গালবের ভক্তি ও শুশ্রষায় 

স/তিশয় প্রীত হইয়। কহিলেন, হে বগুস! আমি অনুমতি 
প্রদান করিতেছি, তুমি যথা ইচ্ছ! গমন কর। তখন গালব 

কহিলেন, হে মুনিসন্তম! আপনাকে গুরুদক্ষিণ। প্রদান 
করিতে আমার নিতান্ত অভিলব হইয়াছে ; অতএব অনুমতি 
করুন, আপনাকে কোন্ দ্রব্য প্রদান করিব। দক্ষিণ] প্রদান 
করিলেই, কার্্যসিদ্ধি হয় এবং দক্ষিণাদাতা পরিণামে মুক্তি, 
স্বর্গে যজ্ঞফল ও শান্তিলাভ করিতে পারে; অতএব কি 
দক্ষিণা দান করিব, অনুমতি করুন । 

বিশ্বামিত্র গালবের শুজ্ষাঁপরবশ হইয়া,বাঁরন্বার কহিতে 
লাগিলেন, বন ! দক্ষিণায় প্রয়োজন নাই, তুমি গমন কর। 
কিন্ত গালব তাহাতে সম্মত না হইয়। « কি দক্ষেণ। প্রদান 

করিব”, এই বলিয়া পুনঃ পুনঃ নির্বন্ধাতিশয় প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। তখন বিশ্বামিত্র কিঞিও ক্রোধাৰিষ্ট 

হইয়া কহিলেন, হে গুলব! দক্ষিণ প্রদান করিতে যদি 

তোমার. নিতান্তই অভিলাষ হইয়া থাকে, তাহা৷ হইলে শীস্ 
আয়াকে শশধর সদৃশ শুক্লবর্ণ শ্যামৈককর্ণ অষ্টশত অশ্ব 
প্রদান কর। 
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সপ্তাধিক শততম অধ্যায় । 

নারদ কহিলেন, হে দুর্্যোধন । তপোঁধন গালব বিশ্বা- 
মিত্রের আজ্ঞা শ্রবণে নিতান্ত চিন্তাসক্ত হইয়! শয়ন, উপবে- 
শন ও আহার পরিত্যাগ পূর্বক ক্রমে অস্থিচর্্াাত্র অবশিষ্ট 
হইলেন, এবং শোকে দগ্গহৃদয় হইয়া অশ্রুপুর্ণ নয়নে 

কহিতে লাগিলেন, হায়! আমার মিত্রবা ধন কোথায় ? 

আমি কিপ্রকারে অক্টশত শ্বেতবর্ণ অশ্ব সংগ্রহ করিব ? 
আমার ভোজন ব1 ন্ুুখাভিলাষে কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নাই; 
আমার জীবিতাশ। ছিন্ন হইয়! গিয়াছে । এক্ষণে আমি সমুদ্র- 
পারে অথবা পৃথিবীর কোন বহুদূর প্রদেশে গমন পুর্ববক 
প্রাণ পরিত্যাগ করি । আমি ধনহীন, অকৃতার্থ ও বিবিধ 
ফলভোগে বঞ্চিত; তাহাতে আবার খণগ্রন্ত হইলাম । 
খণগ্রস্ত ব্যক্তির সুখ কোথায় ? আমার জীবনে কিছুই প্রয়ো- 
জন নাই। যেব্যক্তি উপকারী প্রণয়ীর তাহার প্রত্যুপকার 
করিতে অসমর্থ হয়, তাহার জীবিত থাকা অপেক্ষা মরণই 
শ্রেয়। যেব্যক্তি অঙ্গীকুত পরিপালনে পরাজ্ম,খ, তাহার 
পুণ্য কন্ন ও ইঞ্টাপুণ্ত সমস্ত বিনষ্ট হয়। অনু তবাদী ব্যক্তির 
রূপ, সম্ভতি, আধিপত্য এবং নদগতি কিছুই'লাভ হয় না। 
কৃতদ্বের যশ, স্থান বা সখ কোথায় ? কৃতত্ব ব্যক্তি সকলে- 

রই অশ্রদ্ধেয়; কিছুতেই তাহার নিষ্কতি নাই । ধনহীনের 
জীবন নিতান্ত নিক্ষল, পাপপরায়ণ ব্যক্তি উপকাঁরীর প্রত্থ- 
পকার করিতে না! পারিয়া, অচিরাশ বিনষ্ট হয়, সন্দেহ 
নাই। আমি সেই পাপাস্মা, কৃতন্র, কৃপণ এবং আনৃভ- 
বাদী; আমি গুরুর নেকট কৃতকার্য হইয়া, ঙ্গীকার 
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করত তগ্পরিপালনে অপমর্থ হইলাম? অতএব উদ্বন্ধন ব! 
বিষপান দ্বার। প্রাণ পরিত্যাগ করাই আমার সর্বাংশে 
শ্রেয়স্কর। আমি কখন দেবগণের নিকট ষাচ্ঞা! করি নাই; 
উাহার। যজ্ঞকালে আমার বহুমান করিয়। থাকেন ;) অতএব 

এক্ষণে সেই ভ্রিলোকেশ্বর ভগবান্ বিষুণর নিকট গমন করি । 
তিনি সর্বভূৃতের একমাত্র গতি এবং সকলকেই উপভোগ 
প্রদান করিয়া! থাকেন; এক্ষণে আমি তাহার নিকট গমন 
করিব। | 
তপোধনগালব এই কথ! কহিলে,গরুড় তাহার প্রিয়ানুষ্ঠানের 

নিমিত্ত তথায় উপস্থিত হইয়া! কহিলেন, হে বন্ধো ! তুমি 
আমার এবং অন্যান্য সুহ্ৃদ্গণের প্রিয়তম সুহৃদ; তোমার 

অভীষ্ট সাধন ও তোমাকে বিভবশালী কর! আমার অবশ্য 
কর্তৃধ্য কর্ম । আমার এশ্বর্্য ভগবান মধুসূদন! আমি 
তোমার নিমিত্ত তাহার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলাম। 
তিনিও আমার প্রার্থনা পরিপুরণ করিয়াছেন, অতএব 
তোমার ষে স্থানে ইচ্ছ। হয় চল শীঘ্র সেই স্থানে গমন করি। 

০ 

অফ্টাধিক শততম অধ্যায়? 

গরুড় কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গাঁলব ! জ্ঞান্দাঁতা ভগ- 
বান বিষ্ত আমাকে অনুমতি করিয়াছেন; পুর্ব, দক্ষিণ, 
পশ্চিম বা'উত্তর প্রথমে কোন্ দিকে গমন করিব? ইহাতে 
তোমার যাহ! ইচ্ছা হয়, বল। যেদিকে সকলভুবনপ্রকাশক 
ভগবান মরীচিমালী উদিত হুইয়! থাকেন, যে দিকে সন্ধ্য। 

সময়ে তপহপরায়ণ সাধ্যগণ তপোনুষ্ঠান করিয়! থাকেন, 
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সর্বব্যাপিনী মতি যে দিকে প্রথমতঃ আবিভ়ত হইয়া- 
ছিলেন; যজ্ঞ সকল নেষন্ত্িত করিবার নিমিত্ত যে দিকে 
ধর্মের নয়নদ্বয় বিদ্যমান রহিয়াছে; যে দিকে আাহুতি 
প্রদান করিলে, সেই আহুতি সকল দিকেই গমন করে, 
সেই প্রাচী দিক্ দিবস ও স্বর্গের দ্বার স্বরূপ । এই দিকে 
দক্ষ প্রজাপতির কন্যা অদিতি প্রভৃতির গর্ভে কশ্যপের 
ওরসে প্রজা সকল উৎপন্ন ও পরিবর্দিত হুইয়াছিলেন ; 

এই দিক্ দেবগণের এশ্বর্ধযলীভের মুল» এই দিকে দেব- 
রাজ স্ুররাঁজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, দেবগণ এই স্থানে 
তপস্যা! করিয়াছিলেন । পুর্ধবকালে দেবগণ প্রথমে এই 

দিকে বাস করিতেন । হে ত্রহ্মন্! এই নিমিত্ত ইহার নাম 
পুর্বব দিকৃ। ইহা পুর্ববতনদিগের অধিকৃত বলিয়া বিখ্যাত | 
এই দিকে দেবগণ স্ুখাঁভিলাষে সমুদয় কর্ম সম্পাদন করি- 
যাছিলেন ; এই দিকে ভূঁতভাবন ভগবান্ পিতামহ ব্রঙ্গ। 

নিখিল বেদ গান করিয়াছিলেন; এই দিকে সাবিত্রী দেবী 
সবিতার মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়া, ব্রহ্মবাদিদিগকে আশ্রয় 
করিয়াছিলেন । হেছ্বিজসভম! এই দিকে সূর্ধ্যদেব যাঁজ্ঞ- 
বন্ধ্যকে যজ্র্বেদ প্রদান করিয়াছিলেন ; এই দিকে সোমরস 
বরলাভ করিয়া, দেবগণের পেয়-.হইয়াছেন ; এই দিকে 
হুতভুক্ পরিতৃপ্ত হুইয়া, স্বকীয় উৎ্পত্তিস্থান সোমরম ও 
পয়ঃ প্রভৃতি ভক্ষণ করেন। এই দিকে বরুণুদেব পাতাল 

আশ্রয় করত পরম শ্রী লাভ করিয়াছেন; এই দিকে মিত্র 
ও বরুণের যজ্ঞানুষ্ঠান কালে পুরাতন বশিষ্ঠের উৎপত্তি, 
প্রতিষ্ঠ] ও নিধন হইয়াছিল। এই দিকে ও কারের দশ 
সহত্র পথ উৎপন্ন হয়, এই দিকে ধুমপায়ী মুনিগণ আজ্য 
ধুম পান করিয়। থাকেন ; এই দিকে বরাহ প্রসৃতি বহুবিধ 
পশুগণ প্রোক্ষিত হইয়াছিল। এই দিকে দেবগণো দেশে 

(8৪) 
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দেবরাঁজ কর্তৃক যজ্ঞভাগ পরিকল্পিত হইয়াছে । হুতাশন 
এই দিকে সমুদিত ও ক্রোধপরবশ হইয়া, অহিতকারী 
কৃতঘ্বমনা৷ দৈত্যদিগকে সংহার করেন । এই পুর্বব দিক্ 
ত্রিলোকের দ্বার ও স্বর্গের মুখ স্বরূপ, যদি তোমার ইচ্ছ। 
হয়, চল এই পুর্বব দিকে গমন করি। আমি যাহার বাক্যের 
একান্ত বশীভূত, তাহার প্রিয়ানুষ্ঠান করা আমার অবশ্য 
কর্তব্য কর্ম । অতএব হে গালব! যদি তুমি বল, তাহা হইলে 
আমি গমন করি, নচেছু অন্যান্য দিকের বিষয় কীর্ভন করি- 
তেছি, শ্রবণ কর। 

নব।ধিক শততম অধায় 

হে গালব ! পুর্বে বিবস্বান্ যজ্ঞের যথাবিধি দক্ষিণ! 
স্বরূপ এই দিকৃ তাহার গুরুকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন, 

এই নিমিত্ত ইহাকে দক্ষিণ দিকৃ বলিয়। থাকে। শ্রবণ করি- 
য়াছি, লোকত্রয়ের পিতৃপক্ষ স্বরূপ উষ্গান্নভোজী দেবগণ 
এই দক্ষিণ দিকেই অবস্থিতি করেন। এই দিকে ত্রয়োদশ 
বিশ্বদেব পিতৃগণের সহিত সমফলভাগী হইয়াছিলেন। এই 
দিক্ ধর্ন্মের দ্বিতীয় দ্বার বলিয়া নির্দিষ্ট আছে"; এই দিকে 
ক্রুটি লব প্রভৃতি কালের নির্ণর হইয়া থাকে। এই দিকে 
দেবর্ধি, পিতৃলোক ও রাজরষিগণ পরম সুখে বাস করেন। 
এই দিকে 'সত্য,ধর্্ম ও কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । হে দ্বিজবর ! 
আত্মবশীভূত ব্যক্তিদিগের ইহাই একমাত্র গতি ও কর্ম্- 
ক্ষেত্র! এই দিকে সকল ব্যন্কিকেই গমন করিতে হয়, কিন্তু 
স্বেচ্ছাচারপরায়ণ ব্যক্তিরা কখন ন্ুখলাভে সমর্থ হয় না। 
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এই দিকে প্রতিকূলচারী বহু সহত্ত রাক্ষপগণ স্যট হইয়াছে। 
এই দিকে গন্ধর্্বগণ মন্দরকুঞ্জেও খষিগণের আশ্রমে ও ব্রাহ্গণ- 
গণের সদনে মনোহর গাঁথা গান করিয় থাকে । এই দিকে 

রৈবত মনু সঙ্কলিত সাষগান শ্রবণ করিয়া,অমাত্য ও রাজ্যাদি 
পরিহার পুর্ববক অরণ্যে গমন করিয়াছেন। এই দিকে 
সাবর্ণি ও যবক্রীতনন্দন এরূপ সীম! নির্দিষ্ট করিয়াছেন যে, 
দিবাকর কদাচ তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন না। এই 
দিকে পুলস্তযতনয় মহাত্ব| রাবণ তপপ্যা করিয়া, অমরগণের 
নিকট অমরত্ব প্রাপ্ত হইঘাছিলেন। এই দিকে বুত্রাস্ুর স্বীয় 
চরিত্রদোষে দেবরাজের বৈরভ।জন হইয়াছিলেন। এই দিকে 
প্রাণ সমুদয় সমাগত ও পুনরায় পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া থাকে । 
এই দিকে দুরাচার মানবগণ স্বকীয় ছুক্ষর্ম্বের ফলভোগ 
করে। বৈতরণী নদী এই দিকে বৈতরণ দ্রব্যসযূহে পরিরত 
হইয়া রহিয়াছে । এই দিকে গমন করিলে, সুখ ছুঃখের 
অবসান হয়। দিনকর এই দিকে প্রত্যারন্ হইলে, স্ুুরল 
সলিল ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং তিনি উত্তর দিকে 
গমন করিলে, পুনরায় হিম বর্ষিত হয় । পুর্বেব আমি 
ক্ষুধার্তও চিন্তাঁসক্ত হইয়া, এই দিকে গমন করত পর- 
স্পর সমরাপক্ত অতি বুহ গজ'.ও কচ্ছপ লাভ করিয়া- 

ছিলাম । যিনি সগররবংশ ধ্বংস করিয়াছিলেন, যিনি 
কপিল দেব বলিয়া প্রসিদ্ধ, সেই চক্রধণ্ন নামক মহর্ষি এই 
দিকে সূর্য্য হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই দিকে 
শিবানাঙ্গী প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণী সমস্ত বেদ অধ্যয়ন পুর্ববক অক্ষয় 
সন্দেহে পতিত হইয়াছিলেন। এই দিকে বাসুকি, তক্ষক ও 

ধ়াবত নাগ কর্তৃক পরিপালিত ভোগবতী নগরী লঙ্গিবে- 
শিত রহিয়াছে, তথ! হইতে নির্গত হইবার সময় ঘোরতর 

অন্ধকার প্রতীয়যান হইতে থাকে । স্বয়ং প্রভাবশালী 
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গ্রভাঁকর ও অগ্নি সেই তম বিনষ্ট করিতে সমর্থ হন না। 

হে গালব! যদি তোমার ইচ্ছা হয় বল, নচেৎ প্রতীচীদি- 

কের বৃভ্তীন্ত কীর্ভন করিতেছি, শ্রবণ কর। 

দশ।ধিক শততম অধায়। 

এই দিকৃ সলিলরাজ বরুণদেবের অতি প্রিয়তম ও আদিম 
বাসস্থান । এই দিকে দিবাকর দিবসাঁবসানে স্বকীয় কিরণজাল 
বিসর্জন করেন, এই জন্য ইহ! পশ্চিম দিকৃ বলিয়! প্রসিদ্ধ ; 
এই দিকে সলিলরক্ষার নিমিত্ত ভগবান্ কশ্যপ বরুণদেবকে 
যাদোরাজ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। এই দিকে তমিজ্রহা, শশ- 
ধর শুরুপক্ষের প্রথমে বরুণের নিকট ছয় রস পান করিয়া, 

পুনরায় তরুণত্ব প্রাপ্ত হন। এই দিকে দৈত্যগণ বিষুখী 
কৃত ও মহাবায়ু দ্বারা নিপীড়িত হইয়া, দীর্ঘনিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক শয়ন করিয়াছিল? এই দিকে অস্ত প্রণয়ের 

সহিত সূর্যযদেবকে গ্রহণ করে) অন্ত হইতেই পশ্চিম 
সন্ধ্যা আবিভূতি হয়; দিবাবপান হইলে ইহা হইতে রাত্রি 
ও নিদ্রা নির্গত হুইয়া, যেন জীবগণের অর্ধপরমায় হরণ 
করিতে থাকে । এই দিকে দেবরাজ গর্ভবতী দিতির ষে 
গর্ভ হইতে মরুদগণের উত্পত্তি হয়, সেই গর্ভ নষ্ট করিয়া- 
ছিলেন। দেবগণ এই দিকে উশুপন্ন হুইয়াছিলেন ;) এই 
দিকে হিমালয়ের মুল সাগরবিলীন মন্দরাতিযুখে নিরন্তর 
গমন করিতেছে) সহত্র বর্ষেও উহার অন্ত প্রাপ্ত হওয়! 

যায় না| এই দিকে স্ুুরতি কাঞ্চন, শৈল ও কাঁঞ্চনসরোজ- 
শালী. সরোবর তীরে আগমন করিয়া দুগ্ধ ক্ষরণ করেন, 
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এই দিকে সমুদ্রমধ্যে সূর্য্য সদৃশ চন্দরসূর্য্যহস্তা রাহুর কবদ্ধ 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এই দিকে অমিতপরা ক্রম অদৃষট- 
চর স্ুব্ণশিরা নামক মুনির বেদধবনি শ্রুতিগোচর হয়। 
এই দিকে হরিমেধানামক মুনির কন্যা! ধ্বজবতী দিবা- 
করের শাসনে আকাশে অবস্থিতি করিয়া রুহিয়াছেন। 
এই দিকে বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাঁশ দিব! ও রজনীর 
ছুঃখদায়ক স্পর্শগুণ পরিত্যাগ করেন। এই দিকে সূর্য্যের 
তির্য্যক্ গতি পরিবার্তত হয়। জ্যোতিক্ষমগ্ল এই দিকে 
আদিত্যমণ্ডলে প্রবেশ করে, পরে অক্টাবিংশতি রাত্রি 
সুর্যের সহিত সংক্রম করিয়া, পুনরায় তাহ! হইতে নিপ- 

তিত হয়। এই দিকে সাগরের চিরপুর্ণতার কারণভূত নদী 
সকল .সমু্পন্ন হইয়া থাকে । এই দিকে লোক সমুদয়ের 

প্রয়োজনোপযোগী লিল মকল সংস্থাপিত রহিয়াছে ; এই 
দিকে পন্নগরাজ অনন্ত ও ভগবান্ বিষুওর বাঁসস্থান ; এই 
দিকে হুতাশনসহায় বায়ু, মহর্ষি কশ্যপ ও মারীচ অবস্থিতি 
করেন। হে গালব! আমি তোমার নিকট পশ্চিম দিকের 
বৃত্তীভ্ত কীর্তন করিলাম ; এক্ষণে তোমার কোন্ দিকে গমন 
করিতে ইচ্ছ! হয়, বল। 

একাদশাধিক শততম অধ্যায় | 

হে গালব! এই দিকের প্রভাবে লোকে পাপ হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া, যুক্তিলাভ করে, এই জন্য ইহার নাম উত্তর 
দিকৃ। এই দিকে উত্কৃষ্ট সুবর্ণ খনির আঁকর সমুদয় প্রতি- 
ভিত রহিয়াছে । এই সর্ধবোভম উত্তর দিকে কুৎ্দিতদর্শন 



৩৪৬ মহাভানত। 

অজিতাত্বা অধার্ট্িক ব্যক্তির বাস নাই। নারায়ণ কৃষ্ণ, 
নরোত্ম জিষু, ও সনাতন পিতামহ ব্রহ্মা এই দিকস্থ বদরি- 
কাশ্রমে বিরাজমান রহিয়াছেন। এই দিকে যুগক্ষয়কালীন 

হুতাশনের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মহেশ্বর প্রকৃতি সমভিব্যাহারে 

হিমালয়ের পশ্চা ভাগে নিয়ত বাস করিতেছেন। নর ও 

নারায়ণ ভিন্ন ইন্দ্রাদি দেবগণ, মুনিগণ, যক্ষগণ ও সিদ্ধগণ 
তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না। এই দিকে অক্ষয় 

সনাতন বিষণ একাকী সহস্রাক্ষ, সহক্রপাদ ও সহস্রমস্তক 
হইয়া, এই মায়াময় সমুদয় জগ অবলোকন করিতেছেন 1 
এই দিকে আুধাহশু বিপ্ররাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই 
দিকে ভগবান্ শুলপাণি আকাশমণ্ডল হইতে নিপতিত 
গঙ্গাকে গ্রহণ করিয়া) মর্তলোকে প্রদান করিয়াছিলেন । এই 

দিকে তগবতী পার্বতী সদাশিবকে লাভ করিবার নিমিত্ত 
তপদ্যা করিয়াছিলেন। এই দিকে কাম, ক্রোধ, শৈল ও 
উম! দীপ্তি পাইয়াছিলেন। এই দিকে কৈলাস ভূধরে কুবের 
রাক্ষস, যক্ষ এবং গন্ধরব রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। 

এই দিকে চৈত্ররথ উদ্যান, বৈখানসের আশ্রম, মন্দাকিনী 
ও পারিজাত তরু প্রতিঠিত রহিয়াছে । এই দিকে রাক্ষস- 
গণ সৌগন্ধিক বন রক্ষা করিতেছে, এই দিকে হরিদর্ণ 

কদলীস্দ্ধ ও কল্পবৃক্ষ সমুদয় প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । এই দিকে 
সংযত ও কাঁমচারী সিদ্ধগণের কামভোগ্যানুরূপ বিমান 
সমুদয় বিদ্যমান রহিয়াছে । এই দিকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি সপ্তর্ধি 
ও দেবী অরুন্ধতী অবস্থিতি করেন। এই দিকে স্বাতিনক্ষত্র 
অবশ্থিতি করত সমুদিত হইতেছে । এই দিকে ভগবান্ 
(পিতামহ ব্রদ্ষ। যজ্ঞানুষ্ঠান করত অবস্থিতি করেন। এই 
দিকে জ্যোতিষ্ষমগুল সমুদয়, চন্দ্র ও সূর্য্য প্রতিদিন পরি- 
বর্তিত হইকেছেন। এই দিকে মহানুভব সত্যপরায়ণ মহধি- 
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গণ ব্যস্ত সমস্ত হইর1, গঙ্গার দ্বার রক্ষা! করিতেছেন ; তীহা- 
দিগের মুত, আকৃতি, তপশ্চর্ধয, গমনাগমন, পরিবেশন, 
পাত্র ও কামভোগ সকল অবগত হওয়! যায় না। মনুষ্য 

এই উদীচী দিকে গমন করিবামাত্র বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নর 
নারায়ণ ব্যতিরেকে কেহই এদিকে গমন করিতে সমর্থ হয় 
না। এই দিকে যক্ষরাজ কুবেরের অধিকৃত স্থান প্রতিতিত 
রহিয়াছে; এই দিকে বিদ্যুতের ন্যায় প্রভাপসম্পন্ন দশজন 
অপ্নর! জম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন! এই দিকে ভগবান্ বিষু 
ত্রিভুবন পরিভ্রমণ সময়ে আকাশমণ্ডলে পদনিক্ষেপ করিয়া- 
ছিলেন,এই নিমিত্ত আকাশ বিষু্পদ নামে প্রসিদ্ধ ।এই দিকে 
রাজ! মরুন্ত যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এই দিকে উশীর- 
বীজ নামক স্থানে জান্থুনদ নামে সরোবর সঙ্গিবেশিত রহি- 
য়াছে। এই দিকে পরমপবিত্র হিমালয়ের জুবর্ণধনি ব্রহ্ষর্ধি 
মহাত্স! জীমুতের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল তিনি ছবিজ- 
গণের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এখানে যে সমস্ত 
ধন বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহ। জৈমূত নামে প্রসিদ্ধ হইবে | 
এই দিকে দিক্পাঁলগণ প্রতিদিন প্রভাত ও সায়ং সময়ে 
উপস্থিত হুইয়া, কাহার কি কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হইবে, 
ইহ। ব্যক্ত করিতেন। 

হে ত্রহ্ধন! এই দিকৃ এইরূপ ও অন্যান্য ঘক্ুপ্রকার 

গুণে সর্ব্বাৎরুষ্ট হইয়াছে । এই নিমিত্ত ইহ! উত্তর দিক 
বলিয়! প্রসিদ্ধ হইয়াছে । আমি তোমার নিকট এই চতু- 
দিকের বৃভা্ত বর্ণন করিলাম। এক্ষণে কোন্ দিকে গযন 
করিতে তোমার অভিলাষ হয়, বল। আমি তোয়াকে সমুদয় 

দিক ও সথুদয় ভূমগ্ডল প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছি। 
অতএব কোন্ দিকে গমন কর! তোমার অভিপ্রেত হয় 

বল এবং মদীয় পৃষ্ঠভাগে আরোহণ কর। 



৩৪৮ মভাভারত। 

দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায় । 

গালব কহিলেন, হে পক্ষিরাজ! তুমি প্রথমে যে পুর্বব 
দিকের বিষয় কীর্ভন করিয়াছ, যেখানে ধর্মের চক্ষুদ্বয় 
বিদ্যমান রহিয়াছে, যেস্থানে সমুদয় দেবগণের সান্ধ্য রহি- 
য়াছে ও যেদিকে সত্য এবং ধর্ম নিরন্তর বিদ্যমান আছেন 
এ দিকে আমাকে লইয়! চল॥ তথায় দেবগণকে দর্শন 
ও তাহাদের সহিত সমাগম করিতে আসার বাঁসন! 
হইয়াছে । 

অনস্তর বিনতানন্দন তাহাকে স্বীয় পৃষ্ঠভাগে আরোহণ 
করিতে আদেশ করিলেন । তখন গালবৰ গরুড়ের আদেশানু- 

সারে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া! কহিলেন, হেপক্ষিরাজ ! 
গমন সময়ে তোমাকে মধ্যাহ্ৃকালীণ প্রভাকরের ন্যায় বোধ 
হইতেছে, তোমার পক্ষপবন দ্বারা ছিন্ন হইয়া, পাদপ 
সকল যেন তোমার অনুুগমন করিতেছে । তুমিন্বীয় পক্ষ- 
বাতে যেন শৈল, সাগর ও কাননবিশিক্ট মহীমগ্ডল আক- 
ধণ করিতেছ। তোমার'পক্ষপবনবেগে মণ্ুস্য ও ভূজঙ্গের 

সহিত জলরাশি যেন আকাশপথে উখিত হইতেছে । তিমি, 
তিমিঙ্গিল ও অন্যান্য সমকায় মণ্প্য সকল এবং মনুষ্য- 
তুল্য মুখ বিশিষ্ট সর্প সমুদয় যেন উন্মথিত হইতেছে। 
হে পতগরাজ ! মহাসমুদ্রের গভীর শব্দে আমার শ্রবণদ্বার 
বধির হইয়। আমিতেছে। আমার দর্শন ও শ্রবণশক্তি রহিত 
হুইয়াছে। চতুর্দিকে কেবল অন্ধকারময় দর্শন করিতেছি, 
তোমার ও আমার শরীরও দৃষ্টিগোচর হইতেছে না । কেবল 
সধুজ্ৰল মণির ন্যায় ত্বদীয় নয়নদ্বয় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 



উদ্র্যোগ পর্ব । ৩৪৯ 
পদে পদে ত্বদীয় শরীর হইতে অগ্নিকণ1| সকল নির্গত হই- 
তেছে। অতএব উহ] নির্বাণ ও ময়নের জ্যোতি? প্রশান্ত 
কর। আমার গমনে কোন প্রয়োজন নাই । তুমি ক্ষান্ত হও 
আমি তোমার বেগ সহ্য করিতে একান্ত অসমর্থ হুই- 
যাছি। 

হে বৈনতেয় ! আঁষি গুরুকে শ্যামৈককর্ণ শশধরের ন্যায় 
শ্বেতবর্ণ অফ্টশত অশ্ব প্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছি, কিন্ত 
অশ্বপ্রাপ্তির কোনপ্রকীর উপায় দেখিতেছি না, এই জন্য 
স্বীয় জীবন পরিত্যাগ করিতে কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। আমার 
ধন বা ধনশ।লী বন্ধু নাই এবং অর্থ দ্বারাও এ সমস্ত বস্তু লাভ 
করিতে পারিব, তাহারই সম্তাবন। কি? 

পন্নগরাজ গরুড গালবের এই বনবিধ বিলাপ বাক্য 

শ্রবণে সহাঁদ্য বদনে কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি নিতান্ত 
অনভিজ্ঞের ন্যায় আস্মবিসর্জজনে কুতসন্কল্প হইয়াছ, কাঁল 

কুত্রিম নহে, উহ! স্বয়ং ঈশ্বর স্বরূপ। তুমি এঁ সমস্ত অশ্বের 
জন্য পুর্ববে আমাকে অনুরোধ কর নাই কেন? এ সকল 
প্রাপ্তির বিলক্ষণ উপার মাছে। অতএব এই সাঁগরসমীপ- 
বর্তি ঝধষভ পর্বতে বিশ্রাম ও আহারাদে সম্পন করিয়া প্রতি: 
নিরন্ত হইব। 

প্রশ্নোদশ।ধিক শততম অধ্যায় । 

অনন্তর গালব ও পঞ্ষিরাজ গরুড় খষত পর্বতের শৃঙ্গে 
অবতীর্ণ হইয়া, তপোনুষ্ঠানসম্পন্না শাগডলীনাম্ী ব্রাহ্গ- 
নীকে অবলোকন করিলেন। এবং তাহাকে যখোচিত সম্ত- 

(৪৫) 
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ষণ ও পুজা করিলে, তিনি তীহাদিগকে স্বাগত জিজ্ঞাসা 
করত আসন প্রদান করিলেন তীহাঁর1। উপবিষ্ট হইলে তিনি 
তাহাদিগকে বলি মন্ত্রপুত অন্ন প্রদান করিলেন । তখন 
তাহারা তৃপ্তিলাভ করত মুগ্ধপ্রায় হইয়া ভূতলে শয়ন করত 
নিদ্রিত হইলেন । পরে গরুড় গমনাভিলাষে জাগরিত হইয়া 
দেখিলেন, তাহার পক্ষ সমুদয় পতিত হইয়াছে ও তিনি 
স্বয়ং মুখপাদ বিশিষ্ট মাংসপিও সদৃশ হইয়া! রহিয়াছেন ( 
মহর্ষি গালব তাহাকে সেইপ্রকার অবলোকন করিয়া, বিষ 
ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে খগরাজ! তুমি এই স্থানে 
আগমন করিয়া কি এই ফলপ্রাপ্ত হইলে? আমরা এই 
স্থানে কত কাল বাস করিব? আমার বিবেচন। হয়, তুমি 
মনে মনে কোন দুষণীয় অশুভ বিষয় চিন্তা করিতেছ; 
আপনার এই ধন্মাতিক্রম সামান্য নহে। 

তখন গরুড় কহিলেন, হে বিপ্র! আমি এই সিদ্ধা ব্রাঙ্গ- 

ণীকে এখান হইতে প্রজাপতি নমীপে লইয়। যাইতে মনস্থ 
করিয়াছিলাম । আমি মনে করিয়াছিলাম যে, এই ব্রাঙ্গণী 
ভগবান্ ভ্রিলোচন, সনাতন বিধু, ধর্দ্দ ও যজ্ঞের নিকট 
বাস করেন। যাহ! হউক এক্ষণে প্রণতি পুর্ববক প্রার্থনা দ্বার 
ইহার সন্তোষ মাধন কর! কর্তব্য । এই বলিয়া সেই ব্রাঙ্ধ- 
ণীকে কহিতে লাগিলেন, ভগবতি ! আমি মোহ বশতঃ 
আপনার অনভিপ্রেত কার্ধানুঠানে উদ্যত হইয়ছিলাম। 
অতএব আপনি শ্বীর মাহাস্ম্য প্রভাবে মামার সেই অপরাধ 
ক্ষমা করুন। 

শাপ্তিন গরুড়ের অনুনয় শ্রবণে সাতিশয় সন্ত হইয়! 
কহিলেন, হে গক্ুড় ! তোমার কোন তয়'নাই | তুমি সর্ববা- 
পেক্ষ। সুন্দর পক্ষ লাভ করিবে । হে বস! আমি কদাচ 

নিন্দা সহ্য করিতে পারি না। তুমি আমার নিন্দা করিয়া- 



উদ্যোগ পর্ব। ৩৫১ 

ছিলে বলিয়া! এই' ছুর্দশণগ্রস্ত হইয়াছিলে। যে পাপাত্বা 

ব্যক্তি আমার নিন্দা করে, সে পুণ্যলোক হইতে পরিভ্রষ্ট 

হয়। আমি সমুদয় অশুভলক্ষণবিহীন ও সদ'চাঁরপরায়ণ 
হইয়।, এই উত্তম সিদ্ধি লাভ করিয়াছি । সদাঁচাঁর দ্বারা ধর্ম, 

ধন ও পরশ্বর্ধয লাভ এবং সর্বপ্রকার অশুভ বিনষ্ট হয়। 
যাহ! হউক, এক্ষণে তৃমি স্বেচ্ছানুপারে গমন কর । স্ত্রীলোক 
নিন্দনীয় হইলেও কদাচ তাহার নিন্দা করা কর্তব্য নহেো।, 
ভূমি এক্ষণে পুর্ব্বের ম্যায় বলবীর্য্যসম্পন্ন হইলে । শাগডলীর 
বাক্য প্রভাবে পক্ষিরাজের পক্ষদ্বধয় পূর্বের ন্যায় বলসম্পন্ন 

হইল। তখন তিনি শালীর অনুমতি গ্রহণপুর্ববক স্বাভি- 
লঙ্ষিত প্রদেশ সমুদায় পরিভ্রমণ করত অশ্ব অন্বেষণ করিতে 

লার্টগলেন | কিন্তু কোন স্থানে কৃতকার্য হইতে পারি- 

লেন না। 
অনন্তর বিশ্বামিত্র গরুড় ও গালবকে পথিমধ্যে দর্শন 

করিয়া! গরুড়ের সাক্ষাতে গালবকে কহিতে লাগিলেন। হে 

দ্বেজ! তুমি স্বয়ং আমাকে যে অর্থ প্রদানে প্রতি শ্রুত হইয়া 

ছিলে, তাহার সময় উপস্থিত হুইয়াছে। তোমার অঙ্গীকার 

দিবসাবধি যত কাল ভতীত হইয়াছে,আমি আরও তত কাল 

প্রতীক্ষা করিতে সম্মত আছি। অন"এব তুমি কাধ্যনংসাধনে 

যত্ববান্ হও । 
তখন খগরাজ নিতীস্ত কাতরভাবাপন্ন হইয়4,দুঃখি তাস্তঃ- 

করণে গালবকে কহিলেন, হে দ্বিজবর ! বিশ্বামিত্র যাহা 

কহিলেন, তৎসমুদয় অবগভ আছি, এক্ষণে যাহাতে অশ্বলাত 

করিতে পারা যায়, তাহার পরামর্শ করা কর্তব্য! গুরুকে 

অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান না করিয়া, নিশ্চিন্ত থাকা কদাচ উচিত 

নহে। 
ক পয 
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চতুত্দ শাধিক শততম অধ্যায় | 

গরুড় কহিলেন, হে তপোধন ! ভূগর্তস্থছ পাঁংশু সকল 
বহ্ছি কর্তৃক বিশোধিত ও বায়ু কর্তৃক পরিবর্ধিত হয় এবং 

সমুদয় জগৎ হিরগ্নয় বলিয়! উহার নাম হিরণ্য হইয়াছে, 
এবং এ হিরণ্য দ্বারা সকলের জীবিব? নির্ববাহ হয় বলিয়। 
উহার নাম ধন। এ ধন ত্রিভুবন মধ্যে এবং পুর্ববভান্্রপদ, 
উত্তরভাদ্রেপদ, অগ্নি ও কুবেরের নিকট সতত সন্নিবেশিত 
রহিয়াছে । হিরণ্যরেত। অগ্নি স্বীয় সঙ্কল্পসযুখিত ধন মনুষ্য- 
দিগকে প্রদান করিয়। থাঁকেন। অজৈকপাদ, অহিত্রধূ ও 
ধনপতি কুবের সেই ধন রক্ষা করেন। অতএব হে দ্বিজর্ধভ ! 
ধনলাভ করা কাহারও স্ুুসাধ্য নহে এবং ধন ব্যতিরেকে 
তোমার অশ্বলাভেরও সম্ভাবনা নাই । যে ভূপাল প্রজ! 
পীড়ন না করিয়া আমাদিগকে ধন দিতে পারেন, ভাহার 
নিকট গমন করিয়া, প্রার্থনা করা কর্তব্য | চক্দ্রবংশীয় নাহুষ- 
তনয় রাজা যযাতি আমার পরম সখা। এ রাজা পৃথিবীতে 
ধনপতির ন্যায় এশ্বর্ধ্যশালী । চল, আমরা তাহার নিকট গমন 
করি, আমি স্বয়ং তাহার নিকট অর্থ প্রার্থনা করিলে, তিনি 
অবশ্যই আমাদের আশা! পুর্ণ করিতে পারেন। তাহা হইলে 
তুমি গুরুর খণ পরিশোধ করিতে পারিবে । 

এইরূপ কহিয়। উভয়ে স্থার্থবাধনমানমে যযাতিসমীপে 
গমন করিলেন। মহাতআা! নহুবতনয় পাদ্য অধ্য প্রভৃতি 
প্রদান পূর্বক তাহাদের হথোপবুক্ত সৎকার করিয়!, শাহা- 
দিগের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গ্রচ্ড 
কহিলেন, হে ভূপতে ! এই তপোনিধি গালব আমার 
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প্রিয়লখা, ইনি বহু সহস্র বর্ষ বিশ্বামিত্রের শিষ্য হইয়াছে- 
লেন। অনন্তর তিনি ইহাকে স্বাভিলধিত প্রদেশে গমনের 

অনুমতি করিলে ইনি তাহাকে দক্ষিণ। প্রদান করিতে বাসন! 
করিলেন, তপোধন বিশ্বামিত্র পুনঃ পুনঃ তাহাতে অপম্মত 
হইলেও ইনি সাতিশয় নির্বন্ধ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । 
তখন তিনি ক্রোধপরবশ হুইয়। ইহার এঁশ্বর্ধ্য নাই জানিয়াও 
কহিলেন, হে গালব! তুমি আমাকে শুত্রবর্ণ শ্যামৈক কর্ণ 
অষ্শত অশ্ব গুরুদ॥ক্ষণ। প্রদান কর ইনি তাহার আদেশ 

প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া, নিতান্ত ভ্রঃখিত চিন্তে আপনার 
শরণাগত হইয়াছেন ; আপনার নিকট ভিক্ষা। গ্রহণ পুর্ববক 
গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবেন। হে রাজর্ষে! আপনি এই 

ব্রা্মণকে প্রার্থিত ভিক্ষা প্রদান করিলে, ইনি তপস্যার 
বিভাগ প্রদান দ্বার আপনার বহুযত্বোপার্জিত তপস্য।- 
বর্ধিত করিবেন। অশ্বশরীরে যত লোম থাকে, অশ্বপ্রদান] 
তৎ্সমসংখ্যক পুণ্যলোক লাভ করিয়। থাকে, এই দ্বিজবর 
গ্রহণের ও আপনি প্রদ!নের উপযুক্ত পাত্র । অতএব ইহাকে 
অভিলধিত বন্ত দান দ্বারা আপনর অনুরূপ কাঁধ্য করুন। 

পঞ্চদশাধিক শততম অধায়। 

নারদ কহিলেন, সহজ যজ্ঞের অনুষ্ঠানকর্তা কাশীপতি 
মহারাজ যযাতি গরুড়ের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ পূর্বক মনে 

মনে বিবেচনা করিলেন, প্রিয়সখা বিনতানন্দন ও দ্বিজ- 
ভম গালৰ আগমন করিয়া, আমার নিকট যাচ্ঞা করিতে- 

ছেন; ইহা পরম সৌভাগ্যের ব্ষয় বলিতে হইবে, ভিক্ষা 



৩৫৪ মহাভারত । 
প্রদান সমধিক গৌরবের বিষয়। এবং ইহীরাও সূর্য্যবংশীয় 
ভূপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট আগমন 
করিয়াছেন। তিনি এই সমস্ত বিষয় চিন্তা করিয়। কহিলেন, 

হে খগরাজ ! তোমার দ্বারা অদ্য আমার জন্ম সফল ও দেশ 

কুল সমস্ত পবিত্র হইল। হে অনঘ! এক্ষণে আমার; পুর্ব্বা- 
পেক্ষা সম্পত্তি ত্রাস হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তোমার 
আশ] ব্যর্থ করিতে পারিব ন1। আমি তোমাদিগকে এমন 

কোন বস্তু প্রদান করিব যাহাতে তোমাদিগের অভিলাষ 
পূর্ণ হইবে । ভিক্ষার্থা যাচ্ঞা৷ করত হতাশ হইয়া, প্রতিগমন 
করিলে কুল দগ্ধ হইয়া যায়; অর্থাকে নৈরাঁশ কর! অপেক্ষা 
পাপজনক আর কিছুই নাই। অর্থী ব্যক্তি হতাশ হইয়া, 
প্রতিনিবৃত্ত হইলে প্রত্যাখ্যানকারীর পুত্র পৌত্র বিনষ্ট 
হয়। অতএব তোমরা এই দেব, দানব ও মানুষগণের 

প্রার্থনীয়া আুদেবকন্য] সদৃশী ধর্ম্মশীল1 মদীয় কন্যাকে গ্রহণ 
কর। ইহার নাম মাধবী, ইহ1 ইহতে চারিটী বংশ সমুণ্পন্ন 
হইবে। ভূপতিগণ ইহাকে প্রাপ্ত হইলে, শ্যামৈককর্ণ 
অফ্টশত অশ্থের কথা দূরে থাকুক, সমুদয় রাজ্য পর্য্যস্ত প্রদান 
করিতে পারেন; অতএব তোঁমর। এই কন্যা গ্রহণ কর। 

আযি ইহার গর্ভনমুণপন্ন পুত্র ঘ্বার। দৌহিত্রবান্ হইব । ইহা 
ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিলাষ নাই। ূ 

তখন তপোবলসম্পন্ন গালব মাধবীকে গ্রহণ পুর্ববক, 
আমাদের পুনরায় পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে; এই .বলিয়! 
কন্যা সমভিব্যাহারে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর গরুড় এই 

অশ্বপ্রাপ্তির উপায় হইয়াছে বলিয়! স্বীয় ভবনে গমন করি- 
লেন। গরুচড় প্রস্থান করিলে, গালব কন্যার সহিত চিন্ত! 

করিতে লাগিলেন, ইহাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলে 
আমার মনোরথ পূর্ণ হইতে পারে ? পরিশেষে স্থির করি- 



উদ্যোগ পর্ব । ৩৫৫ 

'লেন, অযোধ্যাধিপতি ইক্ষাকুবংশীয় মহীপতি হ্যশ্ব মহা 
বল পরাক্রান্ত, চতুরঙ্গবলসমস্থিত, এশ্বর্ধ্যশালী, প্রজাব€- 
সল, পৌর ও দ্বিজগণের প্রিয়, তিনি অপত্যলাভের নিমিত্ত 
উৎকৃষ্ট তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। তাহার নিকট গমন 
করিলে আমার মনোরথ পুর্ণ হইবে । 

তপোনিধি গালব মনে মনে এইরূপ স্থির করিয়া, হর্ধ্যশ্ব 
ভূপতির নিকট গমন করিয়া তাহাকে কহিলেন, হে. 
রাজেন্দ্র! আমার এই কন্য। প্রসব দ্বারা আপনার বংশবর্ধন 
করিবে, আপনি শুল্ক প্রদান করিয়। ইহাকে ভাধ্যার্থে গ্রহণ 
করুন। ইহীকে গ্রহণ করিলে, যে শুক্ক প্রদান করিতে 
হইবে, তাহ! শ্রবণ করিয়। অবধারিত করুন। 

ষোড়শাধিক শততম অধ্যায় । 

রাজ) হর্যযশ্ব অনপত্যত1 নিবন্ধন চিন্তীনহকারৈ দীর্ঘ 
নিশ্বান পরিত্যাগ করিয়া কহিলেন, হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই 
দেব গন্ধররব প্রভৃতি লোকরমণীয়া, বালার করপৃষ্ঠ, পাদ- 
পৃষ্ঠ, পয়োধর, নিতম্ব, গণ্ড ও নয়নের উন্নতি, কেশ, দশন, 
কর, পাদাঙ্গুলি ও কটিদেশের সুন্ষন তা, স্বর, নাঁভি, স্বভাবের 
গভীরত। এবৎ পাণিতল, অপাঙ্গ, তালু, জিহবা ও ওয্ঠাধ- 
রের রক্তিম। প্রভৃতি বহুলক্ষণ দর্শন করিয়া, ইনি চক্রবর্তী 
লক্ষণাক্রান্ত পুত্র প্রসব করিবেন এরূপ বোধ "হইতেছে ; 
অতএব অ!পনি আমার সম্পত্তি বিবেচন। করিয়া ইহার শুল্ক . 
পরিমাণ বলুন । ূ্ 

গালব কহিলেন, হে মহারাজ! যেসকল তশ্ব চজ্রমার 



৩৫৬ মহাভারত? 

ন্যায় শুভ্রবর্ণ, সর্ববাঙ্গন্ুন্দর, যাঁহাদিগের এককর্ণ শ্যাঁমবর্ণ 
এরূপ অস্টশত তুরঙ্গ প্রদান করিতে হইবে, তাহা হইলে 
যেরূপ অরণ্যে হুতাঁশন সমুণ্পন্ন হয়, সেইরূপ ইহার গর্তে 
আপনার বহু পুত্র সমুৎপন্ন হইবে। 

অনন্তর কাঁমবিযোহিত রাজা হধ্যশ্ব তাহার বাক্য শ্রবণ 

পূর্বক অতি দীনভাঁবে তাঁহাকে কহিতে লাগিলেন, হে 
ধষিসন্তম ! আপনার অভিপ্রেত দুই শত ও অন্যান্য বনুশত 
অশ্ব আমার আলয়ে বিচরণ করিতেছে, আমি এ ছুইশত 

অশ্ব প্রদান করিয়া, এই রমণীতে একটা অপত্যোশ্পাদন 
করিব, আপনি আমার এই অভিলাষ সম্পাদন করুন । 

অনন্তর. সেই বরবর্ণিনী গালবকে কহিতে লাগিলেন, 
কোন ব্রহ্মচারী আমাকে এই বরপ্রদান করিয়াছিলেন যে 
«€ তুমি প্রসবান্তে কন্যাম্বভাব প্রাপ্ত হইবে » অতএব আপনি 
এই ছুই শত অশ্বগ্রহণ পুর্ববক আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ 
করুন? আপনি এই রূপে চারিজন রাজার নিকট হুইতে 
অষ্টশত অশ্বলাভ করিতে পারিবেন, এবং আমারও পুত্র- 
চতুষ্টয় উৎপন্ন হইবে। মহর্ষি গালব কন্যার বাক্য শ্রবণ 
করিয়! কহিলেন, হে ভূপতে ! এই কন্যাকে গ্রহণ করিয়।! 
শুরুর চতুর্থ ভাগ প্রদান পুর্ববক একটী অপত্যোত্পাদন 
করুন। | 

রাজা হধ্যশ্ব গালবকে অভিনন্দন করত, মাধবীকে গ্রহণ 
করিয়।, যথোপযুক্ত সময়ে একটা অপত্যলাত করিলেন। এ 
পুত্রের নাম বন্ুমনা; কিছুদিন পরে সেই বসুপ্রদ বন্থুমন! 
রাজপদে অধিরূঢ় হইলেন। 

অনন্তর ধীমান্ গালব পুনরায় হ্যশ্বসমীপে গমন করিয়! 
প্রীত মনে কহিলেন, হে রাজন! আপনি ভাক্করসনিভ একটা 
পুত্র লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমারও তিক্ষার্থ অন্য রাজার 



উদ্যোগ পর্ব! ৩৫৭ 
(নিকট গমন করিবাঁর সময় উপস্থিত হইয়াছে, অতএব মাঁধ- 

বীকে প্রদান করুন। 
অনন্তর পৌরুষশালী রাজা হর্্যশ্ব সত্যের অনুরোধে 

তাঁদৃশ অশ্বের অন্ুলভ তা বোঁধে মাধবীকে গালব হস্তে প্রত্য- 
পণ করিলেন। মাধবী স্ষবেচ্ছাঁনুসারে সমুজ্ঘবল রাঁজশ্রী পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক পুনরায় কুমারীঘুর্তি পরিগ্রহ করত গালবের 
অনুগামিনী হইলেন, মহর্ষি গালব রাজার নিকট তৎ্প্রদভ 
তুরঙ্গম বিন্যস্ত করিয়া মাঁধবীর সহিত মহারাজ দিবোদাসের 
নিকট গমন করিলেন। 

সগ্ডদশাধিক শততম অধ্যায় ৷ 

মহর্ষি গালৰ পখিমধ্যে মাধবীকে কহিলেন, ভদ্রে! 

মহাবীর ভীমসেনাত্মজ দ্িবোদাঁস কাশীর অধীশ্বর, আমরা 
তাহীরই নিকট গমন করিতেছি । অতএব শোক পরিত্যাগ 
পূর্বক অল্পে অন্গে আগমন কর, রাঁজা দিবোদাস পরম 
ধার্মিক, সংযমী ও সত্যব্রতপরায়ণ, দ্বিজবর গালব এই 
বলিয়! কাশীরাজ দিবোদাস সমীপে উপনীত হইলেন, এবং 
তথায় ন্যায়ানুসারে সকার লাভ করিয়! পুত্রোৎ্পাদনার্থ 

মাঁধবীকে গ্রহণের নিমিত্ত তাহাকে অনুরোধ করিলেন । 
দিবোদাস কহিলেন, হেদছ্বিজবর! আপনাকে অধিক 

বলিতে হইবে না, আমি পুর্ববেই এই সমস্ত অবগত হই- 
যাছি। এবং আমি ইহাকে লাভ করিবার নিমিভ সথুণ্ুম্ুক 
রহিয়াছি। আপনি অন্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া যে 
আমার নিকট আগমন করিয়াছেন ইহা সমধিক গৌরব ও 

(৪৬) 



৩৫৮, মহাভারত ! 

নিতান্ত ভবিতব্যতাঁর বিষয় সন্দেহ নাই, হে গালব! 
আমার আপনার অভিপ্রেত দুইশত অশ্ব আছে, অতএব 
আমি উহা প্রদান পূর্বক ইহার গর্ভে একটী পুত্রোৎ্পাদন 
করিব দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব « তাহাই হউক” বলিয়! মাঁধবীকে 
তাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন । 

মহারাজ দিবোৌদাঁসও যথাবিধি সেই কন্যাকে গ্রহণ 
করিলেন যেরূপ সূর্য্য প্রভাঁবতীর, হুতাশন স্বাহাঁর, বাঁসব 
শচীর, চন্দ্র রোহিণীর, যম উর্ন্মিলার বরুণ গৌরীর, ধন- 
পতি খদ্ধির, নারায়ণ লক্ষ্মীর, সাগর জাহৃবীর, কুদ্র 
রুদ্রাণীর, ব্রহ্মা সরন্বতীর, বাঁশিষ্ঠ অদৃশ্যন্তীর, বশিষ্ঠ অক্ষ- 
মালার, চ্যবন স্ুুকন্যার, পুলস্ত্য সন্ধ্যার, অগস্ত্য বৈদাঁর, 
সত্যবাঁন্ সাবিত্রীর, ভৃগু পুলোমার, কশ্যপ অদিতির, 
আচাঁক রেণুকাঁর, কৌশিক হৈমবতীর, বৃহস্পতি তারার, 
শুক্র শতপর্বার, ভূমিপতি ভূমির, পুরুরবা উর্বশীর, খচীক 
সত্যবতীর, মনু সরস্বতীর, ডুক্সস্ত শকুত্তলা'র, ধর্ম ধুতির, 
নল দময়ন্তীর, নারদ সত্যবতীর, জরও্কারু জরৎকারুর, 
পুলস্ত্য প্রতীচীর, ভর্ণায়ু যেনকার, তুম্ুরু রম্তার, বাস্ুকী 
শতশীর্ষার, ধনঞ্জয় কুমারীর, রাম জানকীর, এবৎ জনার্দন 
রুক্মিণীর প্রণয়তাঁজন হইয়াছিলেন; সেইরূপ দিবোদাসও 
মাধবীর প্রণয়ভাঁজন হুইয়/ছিলেন। 

কিয়ৎুকাল অতীত হইলে পর মাধবীর গর্তে দিবোঁদাঁ- 
সের একটি পুত্র উৎপন্ন হইল, এ পুত্রের নাম প্রতর্দন | 
পরে ভগবান গালব দিবোদাসের নিকট আগমন করিয়! 
কহিলেন, হে মহীপতে ! আমার কন্য প্রদান করুন, আঁপ- 
নার প্রদত্ত অশ্বগুলি আপনার নিকট থাকুক ৷ এক্ষণে শুল্কের 
নিমিত্ত আমাকে অন্য রাজার নিকট গমন করিতে হইবে। 
সত্য পরায়ণ ধন্মশীল মহীপতি দিবোদাঁনপ সমুচিত 



উদ্যোগ পর্ব । টা 

অবসর বুঝিতে পারিয়া ভীহাকে কন্য] প্রদান করি 
লেন। 

অধ্দশাধিক শততম অধ্যায় । 

সত্যপরায়ণা যশাস্বিনী মাধবী পুনরায় কন্য। মুর্তি পরি- 

গ্রহ করিযা ছ্বিজ সত্তম গালবের অনুগামিনী হইলেন। তখন 
গালব স্বকা্্য সাধনার্থ চিন্তাশক্ত হইয়া ভোজনগরে উশী- 

নর নরপতি সমীপে গমন করিলেন। তথায় উপনীত হইয়া! 
সেই সত্যপরায়ণ ভূপতিকে কহিলেন, হে মহীপতে ! 
আমার এই কন্যার গর্ভে সোমসূধ্যের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন 

আপনার কুমার দ্বয় সমুণ্পন্ন হইবে, তদ্দারা আপনি ইহ- 

লোক ও পরলোক হইতে কৃতার্থ হইতে পারিবেন। এই 
কন্যার শুল্ক স্বরূপ শ্যামৈককণ্ণ, চন্দ্র সুর্য্যের ন্যায় প্রভা 
সম্পন্ন চারি শত অশ্ব প্রদান করিতে হইবে । হে মহাঁরাঁজ ! 

আমি গুরু দক্ষিণ! প্রদানার্থ এইরূপ যত্ব করিতেছি; নচেৎ 

অশ্বে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই ! এক্ষণে যদি আপনি 

উত্ত রূপ অশ্ব দানে সমর্থ হন তাহা হইলে আর বিচাঁর ন! 
করিয়া অবিলম্বেই কার্য সম্পন্ন করুন। হে রাজন! আপনি 

নিরপত্য, অতএব পুত্র দ্ধয় পিতৃলোক ও আপনার উদ্ধার 

সাধন করুন । হে রাজর্ষে! পুত্র ফল ভোক্তা মানব কখন 

স্বর্গ ভ্রষ্ট হয় না। এবং অনাত্মজ ব্যক্তির ন্যায় তা]াকে কখন 

ঘোরতর নরক যন্ত্রণ। ভোগ করিতে হয় না 

উশীনর গালবের এইরূপ ও অন্যান্য রূপ গুহুবিধ বাক্য 

অবণ করিয়া কহিলেন, হে গালব ! আপনি ফে্মন্ত কি 



সি মহাভারত । 

লেন, তাহ! সমুদয় শ্রবণ করিলাম এবং এই জন্য আমার 
মনও সাতিশয় সমুৎ্স্ুক হুইয়াছে। হে দ্বিজোত্তম! আপ- 
নার অভিলধিত ভুই শত অশ্ব আমার আলয়ে বিচরণ করি- 
তভেছে। আমি এই রমণীতে একমাত্র পুত্রোৎ্পন্ন করিয়! 
সাঁধুগণ চরিত পথ অবলম্বন করিব। আপনিও ইহার জমু- 
চিত মুল্য গ্রহণ করুন। হে ব্রহ্মন্! আমার অর্থ সমুদয় 
পৌর ও জান পদের নিমিভই সঞ্চিত হইয়াছে, আত্মভো- 
গের নিমিত্ত নহে। যে রাজ! পরকীয় ধন গ্রহণ করিয়া 
ম্বেচ্ছানুমারে ব্যয় করেন, তিনি কদাঁচ ধন্থ ও যশোলাভে 

অধিকারী হইতে পারেন না। অতএব আপনি আমাকে এক 
মাত্র পুত্রো্পাদনের নিমিত্ত এই দেবগর্ভাভা কুমারীকে 
প্রদান করুন আমি ইহাকে গ্রহণ করিব । 

রাঁজ। এইরূপ ও অন্যান্য রূপ বহুবিধ বাক্য প্রয়োগ 
করিয়। গালবের পুঁজ! করিলে গাঁলব তাঁহাকে সম্ভাষণ করত 
কন্য। সম্প্রদান করিয়া বন প্রস্থান করিলেন। যেরূপ পুণ্য- 
শীল ব্যক্তি পরম এশ্বর্ধ্যশালী হইয়! কালযাঁপন করেন, সেই 
রূপ রাঁজা উশীনর, যযাতি কন্য। মাঁধবীকে লইয়া! কখন 
পর্বত কন্দরে কখন নদী নির্করে কখন বাতায়ন বিমানে 
কখন ক্সভ্যন্তর গুহে কখন বিচিত্র উদ্যানে কখন বনে কখন 
উপবনে কখন হর্ম্মে ও কখন রমণীয় প্রাপাদ. শিখরে পরি- 
ভ্রমণ করত কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর ষমুচিত 
সময়ে মাধবীর গর্ভে উশীনরের প্রভাকর ষমতেজন্বী এক 
পুত্র সমু্পন্ন হইল, ইনিই প্রদিদ্ধ মহা;রাঁজ শিবি। 

অনন্ত গালব পুনরায় মহারাজ উশীনরের নিকট আগ- 
মন পুর্ববক বাধবীকে গ্রহণ করিয়া খরুড়ের সহিত সাক্ষাৎ 
করেলেন। 

শা] এ, 1", 
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তখন বৈনতেয় গরুড় গালবকে সম্বোধন করিয়া সহাস্ত 
বদনে কহিলেন, হে গালব! অদ্য আমি সৌভাগ্য বলে 
তোমাকে কৃতকাধ্য অবলোকন করিলাম । | 

গালব তাহার বাক্য শ্রবণ পুর্ববক কহিলেন, হে বৈন- 
তেয়! এখনও নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বের চতুর্থাংশ আহরণ 
করিতে অবশিষ্ট আছে, অতএব কি কর্তব্য বল। 

তখন বাগীশ বিনতাঁনন্দন কহিলেন হে গ্ালব ! অবশিষ্ট 
অশ্ব সংগ্রহের নিষিস্ত আর প্রযত্ের প্রয়োজন নাই এবহ 
ইহ প্রাপ্তিরও কোন সম্ভাবনা! দেখিতেছি না। পুর্ববকালে 
রাঁজা খচীক কান্যকুজেশ্বর গাধি রাজার নিকট পরিণয়ার্থ 
তদীয় সত্যবতী নান্নী কন্যাকে প্রার্থনা করিলে তিনি 
তাহাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনি আমারে চন্দ্র সদৃশ 
শুভ্রবর্ণ শ্যামৈককর্ণ সহজ্র অহখ্যক অশ্ব প্রদান 
করুন তাহা হইলে আমি আপনাকে সত্যবতী সম্প্রদান 
করিব। খচীক “ তথাস্ত », বলিয়া বরুণালয়ে প্রবেশ করত 
তথাকার অশ্বতীর্থ হইতে গাধিরাজের অভিপ্রেত সহস্র 
অশ্ব আনয়ন করিয়। তাহাকে প্রদান করিলেন ॥ গাধিরাজ 
পুণগ্ুরীক যজ্ধের অনুষ্ঠান করিয়! সেই সকল অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে 
প্রদান করিলেন। তিনি স্বয়ং তিন জন রাজার নিকট হইতে 
যে ছয় শত অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁডু!র! & সকল 

র্ 
ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে প্রত্যেকে ছুই শত /করিরা অশ্ব 
ক্রয়(করিয়াছিলেন। অবশিষ্ট চারি শত অশ্ব 
পাৰু/হইবার সময় জল মধ্যে নিমগ্ন হইয়াছ্লি। আপ 
কোন কালে কোন রূপে সেই সমস্ত অশ্ব লাত বরতেসর্মর্ 

রিল 



রঃ মহাভারত! 
হইবেন না । অতএব মহর্ধি বিশ্বামিত্রকে অবশিষ্ট দুই শত 
অশ্থের পরিবর্তে এই কন্যা সম্প্রদান করুন। তাহ! হইলে 
আপনি সকল মোহ দূরীকৃত ও কৃতকাধ্য হইতে পারি- 
বেন। 

মহর্ধি গালব বিনতানন্দনের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
তাহার সহিত সেই অশ্বগণ ও কন্যাকে গ্রহণ করত বিশ্বা- 
মিত্র স্নিধানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন ভগবন্! আপনি 
অষ্ট শত অশ্বের মধ্যে ছয় শত অশ্ব ও অবশিষ্ট দুই শত 
অশ্বের পরিবর্তে এই কন্যার্টিকে গ্রহণ করুন | তিন জন 
রাঁজর্ধি ইহার গর্তে পরম ধাঁন্মিক তিনটা সন্তান উৎপন্ন 
করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি ইহার গর্ভে একটী পুত্র লাভ 
করুন। 

বিশ্বামিত্র বৈনতেয়, গাল ও সেই মাধবীকে অবলোকন 

করিয়া কহিলেন, হে গালব! তুমি অগ্রে আমাকে এই কন্য। 
প্রদান কর নাই কেন ? তাহা হইলে আমি ইহার গর্ডে কুল 

পবিত্র কারক পুত্র চতুষ্টয় লাভ করিতে পারিতাম। এক্ষণে 
আমি এক মাত্র পুত্র লাভের নিমিত্ত ইহাকে গ্রহণ করি- 
তেছি এবং এ সমস্ত অশ্ব আমার আশ্রমের চতুর্দিকে বিচ- 
রণ করুক । মহাতেজ। বিশ্বামিত্র এই রূপে মাধবীরে গ্রহণ 
করিলেন । অনন্তর কালক্রমে মাধবীর গর্ভে অষ্টক নামে 
এক পুত্র সমুণ্পন্ন হুইল। মহাযুনি বিশ্বামিত্র জাত মাত্র 
তাহাকে ধর্ম, অর্থ ও সেই সকল অশ্ব প্রদান এবং মাধবীকে 
গালবের হৃন্ছে, সমর্পণ করিয়া স্বয়ং অরণ্যে প্রস্থান করি- 

লেন | সে সময়ে অস্টক সোমপুরের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন 
স্বীয় নগরে শাবশ করিলেন । 
 খধি সতৃর্ম গালব বিনতাতিনয় গরুড়ের সহিত এউরূপে 
গর কি প্রদান করিয়া আনন্দিত মনে মাঁধবীকে কহি- 



উদ্যোগ পর্ব? ৩৬৩ 

লেন, হে বাঁমলোচনে ! তোমার গর্ভে এক জন দাঁত, এক 
জন শুর, এক জন সত্যপরায়ণ ও এক জন যাগশীল এই 
চাঁরিটা পুত্র সমু্পন্ন হইয়াছে । তুমি সেই সকল পুত্র দ্বারা 
পিতা, চারি জন রাজা ও আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছ। 
এক্ষণে পিতার নিকট গমন কর। এই বলিয়া সেই কন্যাকে 
পিতার হস্তে সমর্পণ, বিনতাতনয়কে গমনে অনুমতি করিয়া 
বন মধ্যে প্রস্থান করিলেন । | 

বি"শতাযধিক শততম অধ্যায়. ৷ 

রাজ যযাঁতি স্বীয় কন্যার স্বয়ন্বর মানসে তাহাকে দিব 
মাল্য বিভৃষিত ও রথে আরোপিত করিয়া গঙ্গা যমুনার 
সঙ্গম সমীপস্থ আশ্রমে আনয়ন করিলেন। পুরু ও যছু 
ভগিনীর সহিত সেই আশ্রমে উপস্থিত হইলেন | বিবিধ 
দেশ, শৈল ও বন হইতে বহুসংখ্যক মনুষ্য, নাগ, যক্ষ, 
গন্ধর্বব, যুগ ও পক্ষি সমস্ত এ আশ্রমে আগমন করিলেন ॥ 
অসংখ্য ভূপাল ও ব্রহ্ম কল্প মহর্ধিগণে সেই আশ্রম কানন 
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । কিন্তু বরবর্ণিনী মাধবী তথায় অসংখ্য 
উপযুক্ত পাত্র উপস্থিত থাকিলেও তাহাদিগকে পরিত্যাগ 
পুর্ববক অরণ্যকে বরণ করিলেন। পরে সিডির হইতে 
অবতীর্ণ হুইয়। বন্ধুগণকে নমস্কার করত অরণ্লউভধ্য তপো- 
নুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ক্রমে বহুবিধ উপবা/১ দীক্ষা ও 
নিয়ম দ্বারা রাগদ্বেবাদি দূরীভূত করিয়া আনার মৃনকে 
২য় করিলেন। বৈছু্যাঙ্কুর কল্প স্ব, থর কিক ও 

মধুর শস্য ভক্ষণ এবং প্রত্রবণ চ্যত পরম পবিএ রন 



2 মহাভারত । 

তল সলিল পান করিয়! স্বগ ব্যাপ্র প্রভৃতি হিংঅআ জন্তু 
বিহীন, দাবানল হীন জনশূন্য অরণ্যে হরিণের সহিত মৃগীর 
ন্যায় ভ্রমণ করত ব্রন্ষচর্ধ্যানুষ্ঠান দ্বার প্রচুর ধর্ম উপার্জন 
করিতে লাগিলেন । 

রাঁজ। যযাঁতিও পূর্বতন রাজগণের বৃত্তি অবলম্বন করত 
বহু সহস্র ব্সর পরে কাল ধর্ানুনারে পরলোক যাত্র। 
করিলেন । পুরু ও যছু হইতে মহারাজ যযাঁতির ছুই বংশ 
বর্দিত হইয়া সমুদয় লোক প্রতিষ্ঠিত করিল । এবং মহর্ধি 
কল্প রাজা যযাতি পরলোকে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া স্বর্গের 
শ্রেষ্ঠ ফলভোগ করিতে লাগিলেন । এই রূপে বহু বর্ষ অতীত 
হইলে পর একদ1 তিনি রাজর্ধি ও মহর্ধিগণের সাক্ষীতে 
মুট়ের ন্যায় দেব, খষি, ও নরগণের অবমাননা করিলেন। 
বলনিসুদন দেবরাজ তাঁহ1 বুঝিতে পারিলেন এবং সযুদয় 
রাঁজর্ধিগণ সকলেই তীহাকে ধিক্কার করিতে লাগিলেন। 
তখন নহুষাত্মজকে দর্শন করিয়! বিচার করিতে লাগিলেন 
যে এ ব্যক্তি কে? কোন্ বংশ সম্ভূত £ কি প্রকারেই বা 
এ স্থানে আগমন করিয়াছে? এই ব্যক্তি কি কর্ম করিয়া 
সিদ্ধ হইয়াছে ? এবং কোন্ স্থানেই বা! তপস্তা করিয়াছে ? 
এই অুরপুরীতে ইহাকে কি প্রকারে জানা যাইবে ও কেইবা 

ইহাকে জানে ? স্বর্গবাসীগণ এইরূপে নহুষতনয় যযাঁতির 
বিষয় পর্যালোচন। করিতে লাগিলেন । এবং শত শত 

বিমান পাল, স্বর্গ ঘাররক্ষক ও আদননপালগণকে যযাতির 

বিষয় জিত করিলেন কিন্তু তাহারা কহিলেন আমর! 
কিছুই জা" না। এই রূপে স্বর্গবাসীগণ রাজা যযাতিকে 
জানিতে প;রিলেন না। কিস্তু মহারাজ যযাঁতি এ দিকে 
ঘুহুর্ত মধ্যে হুততেজা হইয়া! পড়িলেন। | 



575 

-সিগািন আন জাজ 3.2 



এই চি্পটখানি উদ্যোগ পর্বের ৩৬৫ পৃষ্ঠায় 
স্থাপিত কঃয়। লইবেন । 



উদ্যোগ পর্ব । ৩৬৫ 

একৰি”শত্যধিক শততম মধ্যায়। 

অনন্তর রাঁজা যানি কম্পিতমলা ও শোঁকসন্তপ্র হইয়া, 
'আসনভ্রষ ও স্বস্থান হইতে প্রচ্যুত হইলেন। তখন ভীহার 
মাল্য ম্লান, বন মুকুট অঙ্গদ প্রভৃতি আভরণ সমস্ত স্থালিন 
ও সর্বব শরীর ঘণিত হইন্ে লাগিল। দেবগণ কখন 
সাহার নয়নগোচর, কখন দৃষ্থিবহিত্ত হইতে লাগিলেন 
তিনি অদৃশ্য হইয়া, শুন্য চিন্তে ভূমণ্ডল অবলোকন পূর্বক 
মনে মনে চিন্তা করিলেন, আমি মনে মনে এমন. £ি অধর 
কার্ধ্য করিয়াছি যে, আমাকে স্বর্গভ্রস্ট হইতে হইল । তখন 
তত্রত্য ভূপালগণ, অগ্পরোগণ ও দিদ্ধগণ দেখিলেন, নহৃষ_ 
তনর যযাঁতি ন্বর্গভ্রক্ট হইতেছেন। 

স্বর্গে ক্ষীণপুণ্য জনগণকে ভূচলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত 
যে সকল দু নির্দিষ্ট আছে, তশুকালে তাহাদের মধ্যে 
একজন দেবরাঁজের নিদেশানুপাঁরে তীহাঁকে কহিলেন, হে 
রাজন! তুমি সাতিশয় যদমন্ত, সকলেরই অবমাঁনন! করি- 
যাছ, সেই নিমিত্ত তোমার স্বর্গভোগ বিনষ্ট হইয়াছে। 
তুমি স্বর্গের নিতান্ত অনুপযুক্ত ; অতএব শীদ্র স্বর্গ হইতে 
পরিভ্রষ্ট হইয়া, ভূলে পতিত হও। পতনশীল যযাতি 
আমি যেন সাধুগণ মধ্যে নিপতিত হই, তিনবার এইরূপ 
বলিরা আপনার গতিচিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে নৈষি- 
ষারণ্যে প্রতর্দন, বন্তুমনা, উশীনর শিবি ও অর্ক &ই প্রধান 
ভূপতিচতুক্টয়কে অবলোকন করিলেন। এ / লোঁকপাল 
সদৃশ 1ক্ষিতিপালগণ কাজপেয় যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বার দেবরাজের] 
সন্তোধ সাধন করিতেছেন যজ্ঞধুম বর্গদ্বার পৃন্ত সমু 

(৪৭) 



৩৬৬. মহাভারত ৷ 

থিত হইয়া, ধূমময়ী নদীর ন্যায় স্বর্গ হইতে ভূতলে-নিপতিত 
মন্দাকিনীর ন্যায় শোভ। ধারণ করিয়াছে । মহারাজ নহুষ- 
নন্দন যযাঁতি সেই পরমপবিত্র যজ্তধূম আত্রাণ ও অবলম্বন 
করিয়া, এ রাজন্যচতুষ্টয় মধ্যে নিপতিত হইলেন! 

প্রতর্দন প্রভৃতি ভূপতিগণ মাতামহ যযাঁতিকে দর্শন 
করিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন, হে মহাত্বন্! আপনিকে ?কাহার 
বন্ধু ও কোন্ দেশ বা নগর হইতে আগমন করিলেন £ 
আপনি মানুষ নহেন, দেব, গন্ধর্র্ব, যক্ষষ অথবা রাক্ষল 

হইবেন। আপনি কিনিমিত্ত আমাদের নিকট আগমন 
করিয়াছেন ? 

যযাঁতি কহিলেন, হে মহাত্মন্! আমি যযাঁতিনামক 
রাজর্ধি; পুণ্যক্ষয় হওয়াতে স্বর্গত্রষ্ট হইয়াছি। আমি পতন- 
সময়ে সাধুগণ মধ্যে নিপতিত হইব এইরূপ চিন্ত৷ করিয়া- 
ছিলাম, তাঁহাঁতেই আপনাদের নিকট পতিত হইয়াছি। 

রাজগণ কহিলেন, হে পুরুষর্ষঘভ! আপনার আকাক্ষা 
সত্য হউক, আপনি আমাদের সমস্ত যজ্ঞফল ও ধর্ম গ্রহণ 
করুন। 

যযাঁতি কহিলেন, মহাশয় । আমি অর্থগ্রাহী ব্রাক্ষণ 
নহি, আমি ক্ষত্রিয়; বিশেষতঃ পরপুণ্যক্ষয়ে আমার প্রবৃত্তি 
নাই। | 

এই অবসরে যযাঁতিকন্যা মাধবী বগচরধযাক্রমে তথায় 
উপস্থিত হইলেন । প্রতর্দন প্রভৃতি ভূপতিগণ তাহাকে অব- 
লোকন করিয়া, অভিবাঁদন পুর্ববক কহিলেন, জননি! এই 
আপনার“পুত্রগণ উপস্থিত আছে, এক্ষণে অনুমতি করুন, 
আমাদিগব্েে আপনার কি করিতে হইবে ? মাধবী 'ভীহা- 
দের বাক্য জাণ পূর্বক পরমাহলাদিত হইয়া, পিতা সযাতি 
মীপে গধন পুর্ববক তাহাকে অভিবাদন ও পুত্রগণের মস্তক 



উদ্যোগ প রব? ৩৬৭ 

স্পর্শ করত কহিতে লাগিলেন, হে তাঁত! এই চারিজন 
আমার পুত্র ও আপনার দৌহিত্র, ইহারা! আপনাকে উদ্ধার 
করিবে, আমি আপনার তনয়! মুগচারিণী মাধবী, আমি যে 
ধন্ম উপার্জন করিয়াছি, আপনি তাহার অর্ধাংৎশ গ্রহণ 
করুন। নরগণ অপত্যোপার্জিত ধন্মের ফলভোগ করিয়! 
থাকে, এবং এই নিমিত দৌহিত্র প্রার্থনা করে। 

অনন্তর প্রতর্দন প্রভৃতি রাজগণ মাতা ও মাতাঁমহকে. 
অভিবাদন করিয়া, উচ্চগভ্ভীর স্বরে মেদিনীমণ্ডল প্রতিধ্বনিত 
করত মাতামহকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন। এই সময়ে তপোধন গালব তথায় উপস্থিত 

হইয়া যযাতিকে কহিলেন, হে রাঁজন্! আপনি আমার 
পস্যার অষ্টমাংশ গ্রহণ পুর্ববক স্বর্গে গমন করুন । 

দ্বাবি”শত্যধিক শততম অধ্যায় 1 

অনন্তর রাজ] যযাঁতি সেই সমস্ত মহাত্ব। কর্তৃক প্রত্যভি- 
ত্বাত হুইবাঁমাত্র দিব্যমাল্য পরিধান, দিব্যাভরণ ধারণ ও 
দিব্স্থানে উপবেশন পূর্বক পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়া, 
আকাশপথে উত্থিত হইতে লাগিলেন! তখন লোকমধ্যে 
সুপ্রনিদ্ধ দানশীল মহাযশ! বন্ুমনা সর্ধাগ্ে উচ্চৈঃ স্বরে 
যযাতিকে কহিলেন, হে মহাত্বন্! আমি সকল বর্ণের অনি- 
ন্দনীয়তাপ্রযুক্ত যে ফল প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং 'দানশীলতা, 
ক্ষমাশীলত1 ও অগ্যাধান নিবন্ধন যে ফল প্রাপ্ত হুইয়াছি, 
সেই সমুদয় আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনি" নু 
করুন । তখন ক্ষত্রিয়পুন্গব প্রতর্দন যযাতিকৈ কহিলেন, 



৩৬৮ মকাভারত । 

মহারাজ! আমি ধর্মে অনুরক্তি, যুদ্ধপরায়ণতা ও বীরশব্দ 

লাভ নিবন্ধন ক্ষত্রবংশোক্বে ষে যশোলাভি করিয়াছি, তাহ! 
আপনাকে প্রদান করিলাম, আপনিন গ্রহণ কুন । অন্তর 
উশীনরশিবি মধুর বাক্যে নহুষতনয়কে কহিলেন, হে 
রাজন! আমি বালক, স্ত্রীও শ্যালকাদির সমক্ষে, যুদ্ধে, 
লোকের ম্বত্যুনময়ে, আপত্কাঁলে এবৎ ব্যসনমময়েও মিথ্য। 
বাক্য প্রয়োগ করি নাই। আমার সেই সত্যপরায়ণতার 
প্রভাবে আপনি স্বর্গে গমন করুন। আমি রাজ্য, প্রাণ, 
কর্ম ও সমুদয় সুখসভ্ভোগ পরিত্যাগ করিতে পারি, তথাপি 
সভ্য পরিত্যাগ করিতে পারি না। আপনি আমার সেই 
সত্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করুন । আমার যে সত্য দ্বার। ধশ্্ম» 

অমি ও দেবরাজ প্রীতি লাভ করিয়াছেন, আপনি জেই 
সত্যপ্রভাবে স্বর্গে গমন করুন । অনন্তর মাধবীতনয় ধার্বিক- 

প্রবর রাজর্ধি অ্টক অনেকশতষজ্ঞনুষ্ঠানকর্তা নহুষতনয় 

যযাতিকে কহিলেন, হে রাজন্! আমি বহুশত পুগুরীক, 

গোনবৰ ও বাজপেয় যজ্জের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি সেই 

সমুদয়ের ফলতোগ করুন। আমার ধন, রত্ব ও অন্যান্য বহু- 

বিধ পরিচ্ছদ কিছুই যজ্ঞের অনুপযুক্ত হয় নাই; আমি এ 
সমস্তই যজ্ঞে সমর্পন করিয়াছি, আপনি দেই ফলে স্বর্গে 
গমন করুন। 

অনস্তর মহাঁরাঁজ ষযাঁতি স্বীয় দৌহিত্রগণের বাক্যানু- 
সারে বস্থুমতী পরিত্যাগ পুর্ববক স্বর্গে গমন করিতে লাগি- 
লেন। এই প্রকারে সেই রাজবংশসম্ভৃুত রাজগণ স্ব স্ব 
সুকৃতপ্রভাবে - ্বর্গভ্রষ্ট মাতাঁমহ্ মহা প্রাজ্ঞ যযাঁতিকে পুনঃ 
স্বর্গে সংস্থাপিত করিলেন। 



উদ্যোগ পর্ব । ৩৬৯ 

ব্রয়েবি"শত্যধিক শততম অধায় । 

এই রূপে রাজ যযাঁতি সরলম্বভাঁব স্বীয় দৌহিত্রগণ 
কর্তৃক অভ্যনুজ্ঞাত হুইয়া, স্বর্গে গমন করিতে লাগিলেন। 
গ্রমনসময়ে তদীয় মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি ও গাত্রে পরম পবিত্র 
গন্ধবহু সংযুক্ত হইতে লাগিল। তিনি দৌহিব্রগণের পুণ্য- 
ফলনির্জিগিত অচল স্থানে সংস্থিত ও উৎরুষ্টশোভা সম্পন্ন 
হইয়। সমুজ্জবল হইতে লাগিলেন | গন্ধর্ব ও অগ্লরোগণ 
তাহার সমীপে নৃন্যগীতাঁদি করিতে লাগিল | চতুর্দিকে 
ছুন্দ্রুভিধ্বনি হইতে আর্ত হইল । দেবর্ষি, রাজর্বি ও চারণগণ 
তাহার স্তব ও অঙ্গন] এবং দেবগণ তাহাকে অভিনন্দন করি- 

লেন। | 
মহারাজ যযাতি স্বর্গলাভ করত প্রশান্তচিত্ত হইলে, 

লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রন্ধা তাহাকে সান্ত্বনা করত কহিতে 
লাগিলেন, হে রাজন্! তুমি অলৌকিক কার্ধ্য দ্বারা চতুষ্পাদ 
ধন্্ন উপার্জন করিয়া, ইহলোঁক পরাজয় ও স্বর্গে অক্ষয় 
যশ লাভ করিয়াছিলে । তোমার ন্বীয় কম্মদোষেই সেই 
সমস্ত বিনষ্ট হয়। ব্বর্গবানিগণের চিত্ত তমসাচ্ছন্ন হওয়াতে, 
তোমাকে জানিতে পারেন নাই, সেই জন্যই তুমি ভূতলে 

নিপাতিত হইয়াছিলে। এক্ষণে তুমি দৌহিত্রগণের প্রীতির 
নিমিত স্বকর্্বনির্জ্জিত পরম পবিত্র শাশ্বত অব্যয় স্থান 
প্রাপ্ত হইলে । 

যযাতি কহিলেন, হে ভগবন্! আমার এক মহান্ সংশয় 
উপস্থিত হইয়াছে, আপনি অনুগ্রহ করিয়া, সেই সন্দেহ 
দুরীকৃত করুন। আপনি ভিন্ন অন্যের নিকট উহ! প্রকাশ 



টি মহাভারত ॥ 

করিতে আমার শ্রদ্ধা হয় না। হে পিতামহ! আমি বছু- 
সহত্র বর্ষ প্রজাপালন, ষজ্জানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে সমস্ত 
মহাফল লাভ করিয়াছি, তাঁহ1! কি রূপে অত্যন্প কাল মধ্যে 
ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে নিপাঁতিত করিল। হে ব্রহ্মন্ ! 
আমি ধর্ম্ানুষ্ঠান দ্বারা যে সনাতন অক্ষয় লোক লাভ 
করিয়াছিলাম, তাহা আপনার অবিদিত নাই । অতএব 
এক্ষণে উহা কি নিমিভ বিলুপ্ত হইল, বলুন । 

ব্রহ্মা কহিলেন, হে নহুষনন্দন ! ভুমি বহু সহত্স বগসর 
প্রজাপালন, যজ্জানুষ্ঠান ও দান দ্বারা যে মহাঁফল প্রাপ্ত, 
হইয়াছিলে, তোমার অভিমান বশতঃ তাহ। বিনষ্ট হওয়াতে, 

ভূমি স্বর্গত্রষ্ট হইয়াছিলে। যে ব্যক্তি অভিমান, বল, হিৎসা, 
শঠতা বা মায়! প্রকাশ করে, সে এই শাশ্বত লোকে স্থায়ী 
হইতে পারে না। কি উত্কৃষউ, কি মধ্যম, কি অপকৃষ্ট 
কাহাকেও অবমাননা] করা তোমার কর্তব্য নহে। অভিমাঁন- 

রূপ হুতাশনে দগ্ধ ব্যক্তিরা কখন শান্তি লাভ করিতে সমর্থ 
হয় না। হে নহুষতনয় ! যে ব্যক্তি তোমার এই পতনারোহ্ণ- 
বৃত্তান্ত শ্রবণ করিবে, সে মহাসঙ্কটে পতিত হইলেও অনাঁ- 
ফ্লাসে মুক্ত হইতে পারিবে। 

পূর্বেব মহারাজ যযাঁতি অভিমান বশতঃ ও মহাতপ! 
গালব নির্বন্ধীতিশয় প্রযুক্ত এই রূপে মহাবিপন্ন হইয়াছি- 
লেন। হে কুরুরাঁজ ! হিতাভিলাষী নুহদগণের বাক্য শ্রবণ 
কর] সর্বতোভাবে কর্তব্য । কোন বিষয়ে সাতিশয় নির্ববন্ধ 
প্রকাশ করা! কদাপি বিধেয় নহে। লোঁকে দান, তপ ও 

হোম প্রস্তুতি যে সমস্ত কার্য করে, তাহার হাঁস ব। বিনাশ 

হয় না, আর যে ব্যক্তি নিয়ত ধর্ম্ানুষ্ঠান করেন, তিনিই 
তাহার ফলভোগ করিয়। থাকেন, অন্য ব্যক্তি তাহাতে অস- 

নমর্ঘ হয়।, যে ব্যক্তি যুক্তি ও বহুশ্রুতসম্পন্ন, রাগরোবর্জিত 



উদ্যোগ পর্ব! ৩৭১ 

সাঁধুগণের শীস্ত্রবিনিশ্চয়সমন্থিত এই আঁখ্যাঁন শ্রবণ করিয়া, 
ত্রিবর্গের অনুসারে কার্য করেন, তিনি অনায়াসে সমগ্র 
মেদিনীমণ্ডল অধিকার করিতে পারেন। 

চতুর্বি”শত্যধিক শততম অধায়। 

নাঁরছ্রে বাক্য শেষ হইলে, ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, আপনি 
যেরূপ বলিলেন, তাহা সত্যসম্মত এবং আমারও অভি- 
প্রেত বটে, কিন্তু ইচ্ছা সত্বেও তাহা সম্পাদনে আমার 
ক্ষমতা নাই। 

অনন্তর তিনি কৃষ্ণকে সম্বোধন পুর্ববক কহিলেন, হে 
কেশব! তোমার এই বাক্য লোকহিতকর ও স্বর্গসাধন 
এব ধর্ম ও নাঁয়সম্মত। কিন্তু হে তাঁত! আমি স্বয়ং 
স্বাধীন নহি । ভুর্ন্ঘতি দুর্য্যোধন কখনই আমার প্রিয়ানুষ্ঠান 
করে না! অতএব তুমিই এ ছুরাত্মারে শাসন কর। এ 
পাপাত্ব। প্রাজ্জতম বিছুর, গাঙ্কারী বা ভীল্ম প্রভৃতি অন্যান্য 
হিতাঁভিলাঁষী বান্ধবগণের প্রিয়বাক্য শ্রবণ করে না, অত- 
এব হে জনার্দন ! তুমিই এ পাপমতি নির্বোধ ছুর্য্যোধনকে 
অনুশাসন কর। তাহা! হইলে, তোমার বন্ধুজনোচিত 
মহ কার্য অনুষঠিত হইবে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন সকলধর্্ীর্ঘতত্ববিশারদ 
কৃষ্ণ রোষপরবশ দ্র্ষোধনের সমীপস্থ হইয়া” স্ছুমধূর 
বাক্যে কহিতে লাগিলেন, হে কুরুসভ্তষ ! আপনি বিগ্রহ- 
বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন বলিয়! আমি আপনার 
হিতের নিমিত্ত যাহা! বলিতেছি, মনোযোগ পুর্ববক শ্রবণ 



৩৭২ মভাভারত ॥ 

করুন । হে ভারত! আপনি পরমপ্রাঙ্ঞ বংশে সমুগ্পন্ন, 
শান্ত্জ্ঞান ও সদাচারসম্পন্ন এবং এশ্বর্ধযাদি সর্বগুণসম- 
ম্বিত। অতএব আপনি আমার ধাক্যানুষায়ী সদব্যবহার 
করুন। হে তাত! আপনি যাহ! কর্তব্য বলিয়া বোধ করি- 
তেছেন, ছুক্ষলজাঁত, ছুরাত্মা, নৃশংস ও নির্লজ্জ লোঁকেরাই 
তাহার অনুষ্ঠান করে। এই সংসারে সাধুদিগের প্রবৃত্তি 
ধর্ম্যার্থসম্পন্ন লক্ষিত হয়। কিন্তু অসাধুদিগের চরিত্র প্রায়ই 
অধন্্ন ও অনর্থপুর্ণ হইয়া! থাঁকে। সম্প্রতি আপনারও 
সেইরূপ প্ররৃত্তিবৈষম্য লক্ষিত হইতেছে । কিন্তু এরূপ 
দুষ্গবৃন্তি নিতান্ত ভয়াবহ, অধর্থাসঙ্গত ও মহা অনিষ্টজনক 
এবং প্রাণ পর্য্যস্তও বিনষ্ট করে । এরূপ অনর্থকর প্ররৃত্তির 
কোন বিশেষ কারণও লক্ষিত হইতেছে না। বিশেষতঃ, 
তাহাও আপনার সাধ্যায়ন্ত নহে। অতএব, হে মহাবাহো ! 

যদি উল্লিখিত অনর্থ পরিহার পুর্ক স্বীয় মঙ্গলসঞ্চয়ে 
অভিলাষ থাকে, যদি ভূতা, মিত্র ও মোদরদিগকে অধর্্য 
ও অযশন্য কর্ম হইতে পরিব্রাণ করিবার বাসনা হয় তাহা 
হইলে, অসীম শৌর্য্য, অসামান্য প্রজ্ঞা, মহোশ্সাহ ও 
সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞান সম্পন্ন পাণগডবগণের সহিত সন্ধি করুন! 
এরূপ হইলে উল্লিখিত বাসনাও সফল হইতে পারে। সন্ধি 
দ্বার কেবল আত্মকল্যাণ সাধিত হইবে, এরূপ নহে । তদ্দবার! 
মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র, ভীক্ষ, দ্রোণ, বিছ্ুর ও কৃপাচার্ধ্য 
প্রভৃতি সমুদায় সুহদ্বর্গ এবং জ্ঞাতিগণেরও পরম মঙ্গল 
সম্পন্ন ও নিরতিশয় প্রীতি সঞ্চরিত হইবে । ফলতঃ, আপ- 
নাদের শান্তিতে সমুদায় জগতেরই মঙ্গললাভসম্ভাবনাঁ । হে 
ভরতপুঙ্গব ! আপনি সদৃবংশসযুদ্ভূত এবং শ্রীযান্, শাস্তর- 
জ্ঞানবান্ ও দয়াশীল; অতএব জনকজননীর শাঁসন পরি- 
পালন কর! আপনার একান্ত কর্তব্য । সঞ্পুত্র পিতৃশামনকে 
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পরমশ্রেয়ঃসাঁধন জ্ঞান করেন; ঘোর বিপদ্ সময়েও লোকে 
পিতৃশাঁসন স্মরণ করে। সম্প্রতি পাগডবগণের সহিত সন্ধি 
হয়, আপনার পিতাঁর ইহাও একান্তিক বাঁসনা। অতএব 
অমাত্যগণের সহিত আপনারও সেইরূপ অভিলাষ করা 
কর্তব্য । যেব্যক্তি সুহৃদ্বাক্য অগ্রাহ করে, উহা স্বীয় 
কর্মফলের পরিণামান্তে ভক্ষিত মহাকাল ফলের ন্যায় 

তাহাকে দগ্ধ করিয়। থাঁকে। যেব্যক্তি মোহবশতঃ প্রিষ্ব- 
বাক্যে অশ্রদ্ধা করে, *সে দীর্ঘসূত্র ও অর্থহীন হইয়া, পশ্চা- 
ভাঁপে পরিতপ্ত হয় ॥ যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মমত পরিহার 
পুর্ববক পৃর্বেবেই সেই হিত বাক্যের অনুসরণ করেন, তিনি 
ইহ লোকে পরম ন্ুখসম্দ্ধি সম্ভোগ করেন। যে ব্যক্তি 
প্রতিকূল বোধে 'হিতৈষী মিত্রের বাক্য অবহেলন পূর্বক 
অসাধুগণের প্রতিকৃল বাঁক্যে শ্রদ্ধা করে, সে শক্রগণের বশী- 
ভূত হয়, সন্দেহ নাই। ফলতঃ, হতভাগ্য পুরুষ সচ্চরিত্র 
মানবগণের হিতোঁপদেশ অগ্রাহ্য করিয়া, অসাধুদিগের মতা- 
নুসারী হইয়। বিপদগ্রস্ত ও মিত্রগণের শোকাম্পদ হয়। 
সেইরূপ, অবিচক্ষণ নরপতি গুণবরিষ্ঠ অমাত্যদিগকে পরি- 
ত্যাগ ও ছুরাত্মা মন্ত্রীদিগের সমাদর করত অপার বিপদ- 
সাগরে পতিত হইয়1, কোন কালেও তাঁহ। হইতে উত্তীর্ণ 
হইতে পারে না। হে ভারত! যে বৃথাচার মৎ্সরপরায়ণ 
রাজা সৎ্স্বভাৰ স্ুহদ্গণের হিতকর বাক্য পরিহার, 
প্রকৃত আত্মীয়দিগের বিদ্বেষ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণের 
গৌরব করে, সাধুজনবশ্যা বনুন্ধরাঁ তাহারে পরিত্যাগ 
করেন। হে ভরতসত্তম ! আপনি সেই বীরকেশরী পাগুব- 
গণের সহিত বিরোধ করিয়া, অশিষ, অসমর্থ ও মুঢ়দিগের 
নিকট পরিত্রাণ প্রার্থন! করিতেছেন। এই জগতে আপনি 
ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্প্রতিম মহারথ জ্ঞাতিদি'" 

(৪৮) 
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গকে অতিক্রম করিয়া, অন্যের নিকট পরিজাণের আশা 
করে ৫ আপনি কুভ্তীপুত্রদিগকে জন্মাবধি ক্লেশ দিয়া আসি- 
য়াছেল; কিন্তু ধন্মাআা পাগবগণ তাহাতেও আপনার 

প্রতি কখন রোষ প্রকাশ করেন নাই। অতএব, হে অহা" 
বাহে! আপনি আজন্ম কপটতা করিলেও সেই ঘশস্বি- 
প্রধান পরমাত্বীয়গণ যেমন আপনার প্রতি সম্পূর্ণ সদ্ব্যব- 
হার করিয়াছেন, সেইরূপ আপনিও ক্রোধবশ না হইয়া, 
সম্প্রতি তাহাদিগের প্রতি সাধুত। প্রকাশ করুন। 

হে ভরতর্ধভ ! প্রজ্ঞাশীল বুদ্ধিমান্ মনুষ্যের। প্রায়ই ধর্ম, 
অর্থও কাম সমন্থিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এককালে 
এই তিন লাভ না হইলে, তীহারা ধর্ম ও অর্থেরই অনুসরণ 
করেন। ধর্ম, অর্থ ও কামের এক একটী লাভ কর! অভিমত 
হইলে, উত্তমপ্রকৃতি মনীষিগণ শুদ্ধ ধর্মই অবলম্বন করেন ; 
যধ্যমপ্রকৃতি লোকেরা কলহাম্পদ অর্থলাভে সমুগ্সুক হয়, 
এবং অধমপ্ররুতি অবোধ পামরগণ কেবল কামপরবশ 

হইয়! থাকে। যে ইন্ট্রিয়পরায়ণ মুঢ় ব্যক্তি লোতবশতঃ 
ধর্ম্মে জলাগ্রলৈ দিয়া, অসৎ উপায়ে কামার্থলাভে উদ্যত 
হয়, সে বিনষ্ট হইয়া থাকে । কাম ও অর্থ কখন ধর্ম হইতে 
বিচ্ছিন্ন থাকে না। অঙএব কামার্থাভিলাধী ব্যক্তি অগ্নে 
ধর্্মানুষ্ঠান করিবে। পগ্ডিতেরা ধন্মনকেই -ত্রিবর্গপ্রাপ্তির 
উপাঁয় বলিয়! নির্দেশ করেন। কেননা, ধীমান্ পুরুষ ধর্ম 
আশ্রয় পূর্ব্ধক ত্রিবর্গলাভে সমুগ্স্ুক হইয়া, গুক্কতৃণরাঁশি- 

তযুক্ত হুতাশনের ন্যায় উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়! থাকেন। 
হে তাত" আপনি কেবল অসৎ উপায় দ্বারাই সমুদায় 
রাজগণমধ্যে সুপ্রদিদ্ধ অসীমসম্বদ্ধিসম্পন্ন সুবিশাল সাআ্রাজ্য- 
লাভের অভিলাষ করিতেছেন। হে রাজন! হে ব্যক্তি 
সম্পূর্ণ সদাচমরসম্পন্ন সচ্চরিত্র সাঁধুগণের প্রতি কপটতা” 
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চরণ করে, সে কুঠার ঘ্বার। অরণ্যের ন্যায় আপনারে ছিন্ন 
করে। যাহারে পরাভব করিতে ইচ্ছা না হইবে, তাহার 
মতিভ্রংশ করিবে না | মতিভ্রষ্ট ব্যক্তি কল্যাণকর বিষয়ে 
প্রবৃত্ত হইতে পারে না| 

যে ব্যক্তি আত্মহিতেচ্ছ ও জিতেন্দ্রিয, মহাত্মা! পাগুব- 
গণের কথা দূরে থাক্, সামান্য ব্যক্তিও তাঁহার অনাদরভাজন 
হয় না। ক্রোধবশ ব্যক্তি হিতাহিতবিবেকবিরহিত হয়: 

এবং লোকবেদবিখ্যাত প্রমাণসমূহও তাহার নিকট 
অকিঞ্চিৎকর হইয়া উঠে। হে ভ্রাতঃ! সম্প্রতি অসাধুসঙ্গ 
পরিত্যাগ পুর্ববক পাগুবদিগের সহিত মিলিত হওয়াই 
আপনার সর্ববথ! শ্রেয়স্কর । তাহারা আপনার প্রিয়ানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইলে, আপনি সর্বাতীষ্ট লাভ করিবেন। হে নৃপ- 
সত্তম ! ভাবিয়! দেখুন, আপনি পাঁগুবদিগের বিনির্জিত 

সাম্রাজ্য সম্ভোগ করত সেই পাঁগুবদিগকেই বঞ্চিত করিয়া» 
অন্যের নিকট পরিত্রাণ বাসনা করিতেছেন । এবং ছুর্ধিষহ, 
ছুঃশাসন, কণ ও শকুনি প্রভৃতি কুমন্ত্রীদিগের প্রতি এশ্বধ্য- 
ভার সমর্পণ পূর্বক কল্যাণলাঁভে সমুদ্যত হইতেছেন। কিন্তু 
ইহার! কি জ্ঞান, কি ধর্ম, কি অর্থ, কি বিক্রম কিছুতেই 
পাগুবদিগের সমকক্ষ নহেন । অধিক. কি, এই সমস্ত ভূপতি- 
গণও সংগ্রামসময়ে রোষপরায়ণ ভীমসেনের প্রখর মুখপ্রভা 
সন্দ্শন করিতে পারেন না । সত্য বটে, এই সমস্ত ভূপতি- 
বল এবং ভীত, দ্রোণ ও কৃপ প্রভৃতি এই সকল প্রধান প্রধান 
বীরগণ আপনার সহায়ভূত হইয়াছেন, কিন্তু যুদ্ধে অর্জুনের 
প্রতিযোগী হইতে কেহই সমর্থ নহেন। অথবা; ইহাদের 
কথ কি, দেব, দানব ও গন্ধর্ধৰ প্রভৃতি সমুদয় লোক মংগ্রামে 

একত্র হইলেও, অর্জুনের পরাভৰে সমর্থ হন না। অন্তএব 
হেত্রাত্তঃ ! আপনিন যুদ্ধপক্ষে অভিনিবিষ্ট হইবেন না । এই, 



৩৭৬ মহাভারত । 

সমস্ত মমবেত যোধগণ মধ্যে অনুসন্ধনি করিয়। দেখুন, কোন্ 
ব্যক্তি সংগ্রামে অঙ্ঞুনের হস্তগত হইয়া, নির্বিিত্ষে গৃহে গমন 
করিতে পারেন। অতএব অগ্রে ধাহার জয়ে আপনার জয় 
হইতে পারে, এরূপ বীরপুরুষ বিনির্ণয় করুন; অন্যথা, অন- 
ক জনক্ষয়ে প্রয়োজন কি? যিনি খাগুবদাহসময়ে সমুদয় 
অমরগণের সহিত যক্ষ, গন্ধর্বব, অনুর ও পন্নগ প্রভৃতিকে 
গরাঁজিত করিয়াছেন, কোন্ ব্যক্তি সেই অসামা ন্যশোর্যয- 
সম্পন্ন অর্জনের সহিত যুদ্ধ করিতে" পারে ? বিরাটনগর- 

ঘটিত যে আশ্চর্ধ্য বৃত্তান্ত শ্রুত হওয়। যায়, তাহাই, একাকী 
ধনগ্য়ের সহিত অসংখ্য মনুষ্যের সংগ্রামের পর্যাপ্ত নিদ- 

শন। অন্যের কথ! কি, স্বয়ং ত্রিপুরাম্তক মহাদেব ফাঁহার 
যুদ্ধে সন্তষ্ট হইয়াছেন, আপনি সেই অলৌকিকশৌর্যশালী 
শুরাগ্রণী অপরাজেয় দুর্ধর্ষ অর্জনকে জয় করিবার 
আশা। করিতেছেন, কিন্তু ইহা আপনার কত দূর ছুরাঁশা, 
তাহা বলিবার নছে। পার্থ আমার সহিত সমরে বিপক্ষের 
প্রতি ধাবমান হইলে, কোন্ ব্ক্তি তাহারে আহ্বান করিতে 
সমর্থ হইবে ? মনুষ্যের কথা দূরে থাক্, সাক্ষাৎ পুরন্দরও 
সমর্থ হন না যে ব্যক্তি সমরে অজ্ছনকে পরাজিত করিতে 
পারে, সে বাহুদ্ধয়ে ধরাতল উত্তোলন, রোষভরে সমুদয় 
গ্রজাদিগকে দগ্ধ এবং দেবগণকেও স্বর্গভ্রষ্ট করিতে সমর্থ 

হয় । অতএব পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও অন্যান্য সন্বন্ধিগণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করুন, ইহারা যেন আপনার জন্য নিধন 
প্রাপ্ত না হন। এই স্ুুপ্রতিষ্ঠ স্ুমহত্ কৌরববংশ যেন এক 
বারে পরাভূত ও নিঃশেষিত না! হয় এবং লোকে যেন আপ- 

নারে নষ্টকীর্তি ও কুলত্র বলিয়। নিন্দ। না করে। সন্ধি হইলে, 
মহারথ পাগুবগণ আপনারেই যৌবরাজ্যে ও জনেশ্বর ধৃত- 
রাষ্ট্রকে যহারাজ্যে সংস্থাপিত করিবেন । অতএব আলি- 
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ঈগনোম্মুখী রাঁজলক্ষবীরে প্রত্যাখ্যান করিবেন না। পাণুব- 
দিগকে অর্দাংশ প্রদান করিয়া, স্বয়ং বিপুল সম্পত্তি লাভ 
করুন । অধিক কি, স্ুহৃদগণের বাক্য রক্ষা করিয়, পাগুব- 
দিগের সহিত মিলিত হইলেই, আপনি আত্মীয়গণের প্রীতি 
ও স্থিরতর কল্যাণ লাভ করিতে পারিবেন। 

পঞ্চবি*ত্যধিক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাস্ুদেবের বাক্যাবসানে গঙ্গা- 
নন্দন ভীত্ম রোষপরায়ণ দুর্য্যোধনকে সম্বোধন করিয়া কহি- 

লেন, হে বগুস ! মহাত্মা কৃষ্ণ বন্ধুগণের কল্যাণকামনায় 

যাহা আদেশ করিলেন, রোষপরিহার পুর্ববক সর্ববথা তাহা- 
রই অনুসরণ কর । মহাতা। বান্ুদেবের এই অন্বত্তম উপদেশ 
প্রতিপালন না করিলে, তোমার আর কিছুতেই নিস্তার 
নাই। তুমি কদাচ প্রকৃত সুখ ও কল্যাণ লাভে সমর্থ হইবে 
ন। | শ্রীকৃষ্ণ যাহ। কহিলেন, উহা! ধর্ম ও অর্থ সঙ্গত এব 
যথার্থ অভীষ্টসাধন । অতএব তুমি অনর্থক প্রজাক্ষয় না 
করিয়া, সর্ববান্তঃকরণে তাহাতেই সম্মত হও । মহামনা বাস্ু- 
দেব, প্রজ্ঞাচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র ও ধীমান্ বিছুর ইহীদের অর্থ ও 
সত্যসম্পন্ন বাক্যে অশ্রদ্ধা করিলে, পিতা বর্তমানেই তুমি 
নিজ দুক্ধতি বশতঃ এই অসীমসমৃদ্ধিসম্পন্ন ভারতলন্ষমীরে 
বিনষ্ট এবং অভিমানমদে মত্ত হইয়া, পুত্র, ভ্রাতা, বন্ধু ও 
অমাত্যগণের সহিত আপনারেও সংহার করিবৈ, সন্দেহ 
নাই। অতএব বারংবার প্রতিষেধ করিতেছি, তুমি কূলঘাতী, 
কুপুরুষ, কুমতি ও কুপথগামী হইয়া, জনকজননীরে স্তর 
শোকসাগরে নিম করিও না। 



নি মহাভারত! 

ভীক্ম এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, ছৃর্্যোঁধন রোঁষতরে ঘন 
ঘন নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তখন দ্রোণাচার্যয 
তাহারে কহিলেন, ছে তাত! তীত্ম ও বান্ুদেব উভয়েই 
মহাপ্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত ও বহুশ্রুত এবং উভয়েই তোমার 
পরম হিতৈষী ; অতএব ইহাদের বাক্য ধর্ম ও অর্ধোপপেত 
এবং তোমার হিতকর, সন্দেহ নাই। তুমি অনন্য হৃদয়ে 
তাহার অনুসরণ কর। অধিক কি, কৃষ্ণ ও ভীক্ম যাহা বলি- 

লেন, নিঃশস্কচিত্ত হইয়া, তাহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও ; 
বুদ্ধিপ্রমাদ বশত? বান্ুদেবকে অবজ্ঞা করিও না। কর্ণ 
প্রভৃতি এই যে কুর্মন্ত্রিগণ তোমারে উদ্ভেজিত ও উৎসাহিত 
করিতেছে, ইহারা কোন কালেও তোমার বিজয়লাধনে 
সমর্থ হইবে না। সমর উপস্থিত হইলে, ইহারা পরের স্কন্ধে 
বৈরভার ন্যস্ত করিয়া, নিশ্চিন্ত হইবে, সন্দেহ নাই। অতএব 
পুত্র ভ্রাত। প্রভৃতি আত্মীয়গণ এবং প্রজাদিগকে অনর্থক 
বিনষ্ট করিও ন! 1 তৃমি ইহা নিশ্চয় জানিবে, যে বান্ুদেব ও 
অর্ভঘনের রক্ষিত সৈন্য কোন কালেই পরাজেয় নহে। এক্ষণে 

যদি মিত্রপ্রধান বাসুদেব ও ভীম্মের বাক্যে অশ্রদ্ধা কর, 
তাহ। হইলে অনুতগ্ত হইতে হইবে । মহাত্মা জামদগ্র্য অর্জ- 

নের বিষয়ে যেরূপ কহিয়াছেন, তিনি তাহ। অপেক্ষাও সহত্ত 

গুণে শ্রেষ্ঠ । মধুসুদনের কথা আর কি বলির, দেবগণও 
তাহার প্রতাপানল সহ্য করিতে সমর্থ নহেন। আর তোমার 

নিকট প্রিয় ব হিতকর বিষয়ের প্রস্তাব করাও নিচ্ষল। বন্ধু- 
গণের যেরূপ বলা উচিত, তাহ্। উক্ত হইল । এক্ষণে তোমার 
যেরূপ অভিরুচি হয়, কর। পুনরায় তোমার নিকট বাউং 
নিষ্পত্তি করিতে আমার ইচ্ছ। নাই। 

আচার্য্যের বাক্য শেষ হইলে, মহামতি বিদ্ুর রোষাভি- 
চছুত ছুর্য্যোধনের মুখাবলোকন পূর্বক কহিলেন, হে ভরত- 
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ভ! আঁমি তোমার জন্য কিছুমাত্র শোক করি না; তোমার 
এই বৃদ্ধ পিতামাতার জন্যই শোঁকাঁকুল হইতেছি। হায়! 
ইহারা তোমারে এরূপ কুলনাশক পাপাতা কুপুত্র রূপে 
উত্পাদন করিয়াছেন যে, পরিণামে ইহাদিগকে হতমিত্র, 
হতভাগ্য ও হতনাথ হইয়া, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পুর্ববক ছিন্ন- 
পক্ষ পক্ষীর ন্যায় শোকাঁকুল হৃদয়ে পৃথিবী পর্যটন করিতে 
হইবে। 

অনন্তর ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন, হে বশুস! মহাত্মা বাস্াদেক 
যেঅপ্রতিহত যোগক্ষেমসম্পন্ন নিরতিশয় শুভাবহু বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন, তুমি তাহা শ্রবণ ও গ্রহণ কর। তাহ! 
হইলে, এই অক্রিষ্টকর্ম্মা কৃষ্ণের সহায়তায় রাঁজগণের 
প্রতি আমাদের সর্বপ্রকার অভিলধিতই সিদ্ধি হইবে। 
এক্ষণে তূমি কৃষ্ণের সহিত মিলিত হুইয়া, যুধিষ্ঠিরের সকাশে 
গমন কর। ভরতকুলের কল্যাণার্থ সম্পূর্ণ রূপে স্বস্তযয়ন কর। 
হেবুস! আমার বিবেচনায় সন্ধিস্থাপনের প্ররুত সময় 
উপস্থিত হইয়াছে । অতএব ইহা অতিক্রম করিও ন1। দয়াঁ- 
শীল কৃষ্ণ তোমার কল্যাণকামনায় শান্তি প্রার্থনা করত 
এই সকল বাক্য প্রয়োগ করিলেন ; অতএব ইহীরে প্রত্যা- 
খ্যান করিলে, তোমার পরাজয় হইবে, সন্দেহ নাই! 

যড়বি”শত্যধিক শততম অধ্যায় । 

ধৃতরাষ্ট্রের বাক্যাবসানে ভীম্ম ও দ্রোণ শাসনাতিবন্তাঁ 
ুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে ভারত ! এখনও অজ্ঞুন ও বান্বু- 

দেব যুদ্ধার্থ সজ্জিত হন নাই; এখনও গাণ্ডীবকোদণ্ড জ্যংং 



চি মহাভারত । 

সম্পন্ন হয় নাই; এখনও পুরোহিত ধোঁম্য শক্রসেনাদিগকে 
যজ্জাপ্নিতে আহুতি প্রদান করেন নাই; এখনও লজ্জাশীল 
মহাত্মা যুধিষ্টির রোষবশ হইয়া, তোমার সেনাগণের প্রতি 
কটাক্ষবিক্ষেপ করেন নাই; এখনও প্রচগ্ডধন্া ভীমসেন 
তোমার সৈন্যগণের নয়নপথে পতিত হন নাই; এখনও 
তিনি দণ্ডপাণি কৃতান্তের ন্যায় গদাহস্তে সৈন্যলাগর আলো 
ডন করত পথে পথে বিচরণ করেন নাই; এখনও গজযোধ- 
গণের মস্তক সমস্ত বুকোদরের বীরঘাতিনী গদার আঘাতে 
পরিপক্ক তালফলসমুহের ন্যায় সমরাঙ্গনে নিপতিত হয় 
নাই ; এখনও নকুল, সহদেব, ধৃষ্টছ্যুন্ন, বিরাট, শিখণ্ডী, 
শিশুপালপুত্র প্রভৃতি কৃতাস্ত্র বীরগণ মহার্ণৰ মধ্যে কুম্তীর- 
প্রবেশের ন্যায় রণক্ষেত্রে সমাগত হন নাই; এখনও ভূমি- 
পাঁলগণের সুকুমার শরীর সকল ন্ুুশাণিত সায়কসমূহে সমা- 
কীর্ণ হয় নাই, এবং এখনও ক্ষিপ্রকারী মহাধনুর্ধর কৃতাস্ত 
যোধগণ তোমার সৈন্যগণের চন্দনাগুরুচ্চিত হারমিক্ষ- 
বিভূষিত বক্ষঃস্থলে লৌহময় মহাস্ত্র সকল প্রবেশিত করেন 
নাই; এই সময়েই সেই ভবিষ্য হত্যাকাণ্ড শান্ত হউক। তুমি 
অবনত মস্তকে রাঁজকুগ্জর যুধিষ্ঠিরকে অভিবাদন কর; তিনি 
বাহুযুগল দ্বার! তোমারে পরিগ্রহ করুন। তিনি শাস্তির নিমিত্ত 
ধ্বজান্কুশপতাঁকাচিহ্িত দক্ষিণ হস্ত কোযার ক্বন্ধদেশে 
বিক্ষিপ্ত করুন, এবং তুমি উপবেশন করিলে, রত্বৌষধি- 
সমন্থিত রত্বাঙ্গুরীয়শোৌভিত পাণিকমলে ত্বদীয় পৃষ্ঠদেশ 
পরিমার্জন করুন। শালস্কন্ধ মহাবাহু বুকোদরও শান্তির 
নিমিত্ত কুশল সম্ভাষণ করুন এবং অর্জুন, নকুল ও সহাদেব 
তোমারে অভিবাদন করুন। তুমি স্েহ বশতঃ তাহাদি- 
গের মস্তক আত্মীণ ও তাহাদের সহিত প্রণয় সম্ভাষণ কর। 
£গই সকল নরপতি তোমারে পাগুবগণের সহিত মিলিত 
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দেখিয়া আনন্দাঁশ্রু বিসর্জন করুন| সমুদায় রাজধানীতে 
এই কুশল সংবাদ উদ্্ঘোধিত হউক, এবং তুমি বিগতসন্তাপ 
হুইয়া, সৌভ্রাত্রহকাঁরে এই বন্ুধারাজ্য সম্ভোগ কর। 

সগ্তবি”শততধিক শততম অধায়। 

বৈশম্শাঁয়ন কহিলেন, মহারাজ । রা দুর্ব্যোধন কুরু- 
ভামধ্যে অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান বাজুদেবকে 

কহিতে লাগিলেন, হে কেশব! বিবেচনা পূর্বক তোমার 
এই বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য ছিল । তুমি পাঁঞগ্বগণের ভক্তি- 
বাঁদে বশীভূত হুইয়া, অকৃতাপরাঁধে আমার নিন্দা করিলে, 
কিন্তু জিজ্ঞানা করি, তৃমি কি বলাঁবল পর্্যাঁলোচন। করিয়া, 
আমার নিন্দা! করিতেছ? কেবল তুমি নহ, ক্ষভারাজা,আচার্ধ্য 
ও পিতাঁমহও আমার নিন্দা করিয়া থাকেন। কিন্তু আমি 

নিবিন্ট চিন্তে চিন্তা করিয়াও আপনার অণুমাত্র অপরাধ 
দেখিতে পাই না; তথাপি তোমরা সকলে আমার দ্বেষ 
করিয়া থাক। 

পাঁগবগণ প্রেমাম্পদ দ্যুতক্রীড়াঁয় শকুনি কর্তৃক যে পরা- 
জিত হইয়াছে, তাহাতে আমার দোষ কি আছে ? প্র্যত, 
তগুকালে তাহাদের অপহৃত সম্পন্তভি সমুদায় প্রত্যর্পণ 
করিতে আদেশ করিয়াছিলাম। হে মধুসুদন ! পাগুবগণ ষে 
পুনরায় পরাজিত হইয়া, অরণ্যে নির্বাপিত হয়, তাহা- 
তেই বা আমাদের অপরাধ কি? তাহারা কি বলিয়া 
আমাদিগকে শক্রশ্বরূপ নির্ণয় পুর্ববক নিতীন্ত অসমর্থ 'হই- 
য়াও"আমাদের সহিত বৈরাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছে? আমর, 

(৪৯) 
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তাহাদের কি করিয়াছি ? তাহারা কি অপরাধে স্যঞ্জয়গণের 
সহিত আমাদের অনিষ্টচেষ্টা করিতেছে £ আমরা উগ্ বর্ম 
বা ভীষণ বাক্যে ভীত হইয়!, দেবরাঁজ সমীপেও অবনত হই 
না। হেকুষ্ণ! যুদ্ধে আমাদিগকে পরাজয় করিতে সাহসী 
হয়, এপ ক্ষত্রিয় দৃষ্টিগোচর হয় না। পাঁগবগণের কথ! কি, 
দেবগণও যুদ্ধে ভীক্ষ, দ্রোণও কর্ণকে পরাজয় করিতে 
পারেন না। হে কেশব! স্বধন্ম প্রতিপালন পুর্ববক যুদ্ধে 
যথা সময়ে নিধন প্রাপ্ত হইলে, আমাদের ন্বর্গলাভ হইবে, 
সন্দেহ নাই । সমরে শরশয্যায় শয়ান হওয়াই ক্ষত্রিয়গণের 
প্রধান ধন্ত্ম॥ অথবা আমরা শক্রগণের নিকট অবনত না! 
হইয়া, বীরশধ্যায় শয়ন করিলেও, সকলের সন্ভোষভাঁজন 

হইব। কোন্ বীরবংশসঘুডভূত ক্ষত্রধর্ম্রজীবী ব্যক্তি ভয়বশতঃ 
শত্রর নিকট অবনত হইতে পারে ? মাতঙ্গ মুনি বলিয়া- 
ছেন, উদ্যমই পুরুষকাঁর বলিয়া পরিগণিত। অতএব 
সর্ববদ1 উদ্যম অবলম্বন করিবে, কদাচ নত হইবে না। 

অকাণ্ডে ভগ্ন হওয়াও ভাল, তথাপি নত হওয়া! কিছুই নহে। 
হিতাভিলাধী জনগণ এই মাতঙ্গবাক্যের অনুসরণ করেন। 
মাদৃশ ব্যক্তিরা কেবল ধর্ম্মের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণের নিকট নত 
হইবেন, এবং অন্যচিস্তাপরিহা'র পূর্বক যাবজ্জীবন উক্ত- 
রূপ অনুষ্ঠান করিবে ; ইহাই ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম এবং ইহাই 
আমার অভিমত । আমার পিত। পুর্বে পাগুবদিগকে যে 

রাজ্যাংশ প্রদানের অনুজ্ঞ করিয়াছিলেন, আমি জীবিত 
থাকিতে তাহা কখনই হইবে না । হে জনার্দন ! ধুতরাষ্ট্র 
যতদিন জীবিত আছেন, তাবশ আমাদিগকে, না হয়, তাহা- 
দিগকে অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্বক জীবন ষাপন করিতে 
হইবে। হেকেশব! আমি বালক ও পরাধীন ছিলাম ; 
/তত্কালে অজ্ঞান ব৷ ভয় প্রযুক্তই হউক, আমার অদের 
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রাঁজ্য প্রদান করা হইয়াছিল। এক্ষণে আমার প্রাণসন্তবে 
পাগুবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে না। অধিক কি, স্ুৃতীক্ষ সুচীর 
অগ্রভাগ দ্বারা যে পরিমাণ ভূমি তেদ করা যাঁয়, পাগুব- 
দিগকে বিনাযুদ্ধে তাহাঁরও অর্ধেক প্রদান করিব না। 

অফ্টাবি*শতাধিক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! মহাত্া বান্থুদেব 
ছুর্য্যোধনের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক ক্রোধসংরক্ত নয়নে হাস্য 
করত কহিলেন, হে ভারত! স্থির হও, অনতিস্ময়মধ্যেই 

ভুমুল সংগ্রাম উপস্থিত হইবে । তাহা হইলে, তুমি অমাত্য- 
গণের সহিত বীরশয্য! লাভ করিবে । হে মুঢ় ! তুমি যে মনে 

করিতেছ, পাগ্ুবদিগের প্রতি আমার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম 
নাই; তাহা এই সভাস্থ নরপতিগণই অনুধাবন করুন। 
তুমি মহা ত্বা পাগুবদিগের অসীম এশ্বর্ধ্য সন্দর্শনে সন্তপ্ত 
হইয়া, শকুনির সহিত পরামর্শ পুর্বক যে কপট দুযুতে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তাহ! কাহার না! বিদিত আছে ? সরল- 
স্বভাবসম্পন্ন ত্বদীয় শ্রেষ্ঠতম জ্ঞাতিবর্গ কুটিল ব্যক্তির সহিত 
কি রূপে কপটাচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিল ? অক্ষক্রীড়ায় সাধু- 
গণের বুদ্ধিলোপ এবং অসাধুদিগের সুহৃঙ্ডেদ ও বিপদ 
উপস্থিত হুয়। তুমিও ছুম্্তিগণের পরামর্শে কপট দৃযুত- 
ক্রীড়! করিয়া, এই ঘোরতর ব্যসন সমুদ্ভাবিত 'করিয়াছ। 

ভূমি কুলশীলসম্পন্ন৷ পাগুবগণের প্রাণ অপেক্ষাও গরীয়সী 
প্রেয়সী মহিষী দ্রৌপদীরে সতামধ্যে আনয়ন পুর্ববক কটু- 
বাদ নহকারে যেরূপ অপমান করিয়াছ, কোন্ ব্যক্তি ভ্রাতৃ, 
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ভার্য্যার তাঁদুশ ছুরবন্থা করিতে পারে? পাগুবগণের বন- 
গমনসময়ে ছুরাত্বা ভুঃশাসন যে সকল কথ! বলিয়াঁছিল, 
কুরুগণ মধ্যে তাহা কাহার অবিদিত আছে £ তোমরা পাগুব- 
গণের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়ছ, আর কেহই স্বীয় 
বন্ধুদিগের সহিত তাদৃশ অসদাচরণ করিতে পারে না। হে 
দুর্য্যোধন ! তুমি, কর্ণ ও দুঃশাসন, নৃশংস ও অনাধ্যগণের 
ন্যায় তাহাদিগকে বারহবার কটক্তি করিয়াছ। দেখ, তুমি 
বাল্যকালে পাগুবদিগকে বারণাবতনগ্রে জননীর সহিত 
দগ্ধ করিতে যত্ব করিয়াছিলে; কিন্তু ভাগ্যক্রমে সিদ্ধমনো- 
রথ হও নাই। তাহারা সেই বিপদ হইতে যুক্ত হইয়া, 
মাতার সহিত একচক্রানগর্ীতে ব্রাক্ষণগৃহে বহু দিবস ছন্ম- 
বেশে বান করিয়াছিলেন | তুমি বিষ ও সর্প প্রভৃতি বিবিধ 
উপায়ে ভাহাদিগকে বিনষ্ট করিতে ঘত্ব করিয়াছিলে ; কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে পাঁর নাই। তুমি উক্ত রূপে বারৎবাঁর তীহা- 
দিগের অনিষ্ট চেক্ট। করিয়াছ। অতএব তুমি পাঁওবগণের 
নিকট অপরাধী নহ, তাঁহা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে ? 

পাওবগণ প্রার্থনা করিলেও তুমি তাহাদিগকে পৈতৃক 

রাঁজ্যাৎশ প্রদান করিতেছ না; কিন্তু তোমারে সত্বর এশ্বর্য্য- 
হীন ও প্রাণবিহীন হইয়া, তাহাদিগকে উহ! প্রদান করিতে 
হুইবে। কি আশ্চ্ধ্য ! তুমি চিরকাল নৃশংন.ও নীচাশয়ের 
ন্যায় পাওবদিগের বিবিধ অনিষ্ট করিয়াও এক্ষণে তাহার 
অন্যথ প্রতিপাঁদন করিতেছ। তোমার পিতা মাতা, ভীন্ম, 
দ্রোণ ও বিছ্বুর তোমারে বারংবার শান্ত হইতে আদেশ 
করিতেছেন; কিন্তু তুমি সম্মত হইতেছ না । হে ছুর্য্যোধন ! 
এক্ষণে সন্ধি হইলে, উভয় পক্ষেরই যথেষ্ট লাভ হয় ; কিন্ত্ত 
তুমি নির্ববদ্ধিতা বশতঃ তাহাতে সন্মত হইতেছ না। তুমি 
নুহ্যদগণের বঞ্ক্য অগ্রাহ্য করিয়া, ধর্ম ও যশোবহির্ভূতি 
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কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছ; অতএব তোমার যে শ্রেয়োলাভ ' 

হুইবে না, তাহ! স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে। 
কৃষ্ণের বাক্য সমাপ্ত হইলে, ক্র,রমতি ছুঃশাঁসন অমর্ধ- 

পরায়ণ দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিল, মহারাজ! স্বেচ্ছাক্রমে 
পাগুবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন না করিলে, কৌরবগণ আপ- 
নারে বন্ধন করিয়া, যুধিঠিরের হস্তে সমর্পণ করিবেন। অন্যের 
কথ! কি, ভীম্, দ্রোণ ও পিত। ইহীরাঁই আপনারে, আমারে? 
ও কর্ণকে পাওবহস্তে সমর্পণ করিবেন। 

মর্ধযাদাঘাতক লজ্জাহীন ছুর্্তি দুর্য্যোধন ভ্রাতৃবাক্য 
শ্রবণে সাতিশর রোষপর্বশ হইয়া, অজগরের ন্যায় নিশ্বাস 
পরিত্যাগ করত অশিষ্টের ন্যায় ধৃতরাষ্ট, জনার্দন, ভী্কা, 
দ্রোণ, বিদ্ুর, বাহিলিক, কপ ও মোমদত্তকে অনাদর ও 
সহস। গাত্রোথান করিয়া, সভা হইতে প্রস্থান করিলেন। 
তাহার ভ্রাতৃগণ তাহারে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, অনুগমন 
করিতে লাগিলেন । 

শান্তনুনন্দন ভীল্ম দ্র্যোধনকে রোঁষভরে গাত্রোথান 
পূর্বক ভ্রাতৃগণ সমভিবাহারে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, 
বা্ুদেবকে কহিলেন, হে জনার্দন ! যে.ব্যক্তি ধর্মার্থ পরি- 
ত্যাগ পুর্ববক ক্রোধবশ হয়, তাঁহার শন্রগণ তাহারে অচির- 
কাল মধ্যেই ব্যননগত দেখিয়। হাস্য করিতে থাকে । এই 
দুরাত্মা রাজপুত্র ছুর্য্যোধন উপাঁয়ানভিজ্ঞ, বৃথা রাজ্যাতিমানী 
ও ক্রোধলোভের নিতান্ত বশীভূত । ইহার অনুগামী রাঁজ- 
বর্গও কালপন্ক ফলের ন্যায় অচিরপতনোন্মুখ হইয়াছে । 

পুগুরীকাক্ষ বাসুদেব ভীক্ষের বাক্যাবসানে ভীম ও দ্রোপ- 
প্রমুখ মহ্থাতআ্দিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাত্ম- 
গণ! আপনারা এই এশ্বর্য্যমুচ্ছিত ছুর্য্যোধনকে শাসন 
করিতেছেন না, ইহা নিতান্ত অন্যায় হইতেছে? যাহা হউক, 
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যাহার অনুষ্ঠণনে শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, আঁম্ি এই সম- 
য়ের সমুচিত সেইরূপ কার্য অবধাঁরণ করিয়াছি । হে ভারত- 
গণ ! আপনাদের যদি অভিরুচি হয়, তাহ! হইলে আপনা. 
দের সমক্ষে অনুকুল হিতকর বাক্য বর্ণন করি, আপনার! 
শ্রবণ করুন। বৃদ্ধ ভোজরাঁজ উগ্রসেনের পুত্র ছুরাত্মা কংস 
পিত। বর্তমানে তাহার এশ্বর্য হরণ করিয়া, স্ৃত্যুর বশীভূত 
ও বন্ধুবান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে, আমি জ্ঞাতিগণের 
হিতকামনায় যুদ্ধে তাহারে সংহার এবং জ্ঞাতিগণ সমভি- 

ব্যাহারে সকার পৃর্বক আহুকতনয় উগ্রসেনকে পুনরায় 
স্বীয় রাজ্যে অভিষিক্ত করি। সমুদয় যাদব, অন্ধক ও বৃঞ্ণিগণ 
কুলরক্ষার নিমিত্ত এক কংসকে পরিত্যাগ করিয়া, পরস্পর 
মেলন পুর্ব্বক স্ুুখসম্দ্ধি সম্ভোগ করিতেছেন । 

দেবাস্ুরসংগ্রাীমসময়ে আয়ুধ সকল সমুদ্যত ও লোক 

সমুদয় বিনষ্টপ্রায় হইলে, প্রজাপতি ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন, 
এই যুদ্ধে দৈত্য ও দানবগণ অস্ুরগণের নহিত পরাভূত এবং 
আদিত্য, বন্তু ও রুদ্র প্রভৃতি অমরগণ জয় প্রাপ্ত হইবেন। 
আর দেব, অন্থুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব্, উরগ ও রাক্ষস সকল ক্রুদ্ধ 

হুইয়1, পরস্পরকে বিনাশ করিবে । তিনি এইরূপ বিবেচন] 
করিয়া, ধন্মরকে কহিলেন,তুমি দৈত্য ও দানবদিগকে বন্ধন 
করিয়া, বরুণহন্তে সমর্পণ কর। পরমেী এইরূপ কহিলে, 
ধন্্ন তাহার আদেশানুপারে দৈত্য ও দানবদিগকে বন্ধন 
করিয়া, বরুণের নিকট প্রদান করিলেন। জলেশ্বর বরুণ 
তাহাদিগকে ধর্দ্রপাঁশ ও স্বীয় পাশ দ্বারা বদ্ধ করিয়া, যত্ব 
পূর্বক সাগরমধ্যে রক্ষা করিতে লাখিলেন। হে মহাত্মগণ ! 
আপনারাও সেইরূপ কর্ণণ শকুনি ও দুঃশাসনের সহিত 
'ভুর্য্যোধনকে বন্ধন করিয়া, পাগুবদিগের হস্তে সমর্পণ করুন। 
কুলরক্ষার জন্য এক জনকে পরিত্যাগ করিবে, এবং গ্রাম 
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রক্ষার নিমিত্ত কুল, জনপদ রক্ষার নিমিত্ত গ্রাম ও আতু- 
রক্ষার নিমিত্ত পৃথিবী পর্যযস্তও পরিত্যাগ করিবে। অতএব 
হে রাজন্! আপনি ছুধ্যোৌধনকে বন্ধন করিয়া, পাগবদিগকে 

সামনা করুন । হে ক্ষত্রিযর্ধভ! তাহার জন্য যেন সমস্ত 

ক্ষত্রিয়কুল নির্মল না হয়। 

একোনত্রি*শদধিক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! জনেশ্বর ধৃতরাষ্র বন্তু- 
দেববাঁক্য শ্রবণে ত্বরমাণ হইয়া, সর্ববধর্ম্রজ্ঞ বিছুরকে কহি- 
লেন, হে তাত! তুমি দূরদর্শিশী গাঙ্ধারী সমীপে গমন 
করিয়া, তাহারে এখানে আনয়ন কর! আমি তাহার সহিত 

ছর্্মতি ছুর্যযোধনকে অনুনয় করিব। যদি তিনি ছুম্খ্তি 
ছুঃসহাঁয় দুরাঁতআ্ম। ছুর্য্যোধনকে শান্ত ও সুপথাবলম্বী করিতে 
পারেন, তাহ! হইলে আমরা এই পরম অুহ্ৃৎ বাসজুদেবের 
বাক্য প্রতিপালন করিতে পারি। অধিক কি, তিনি এই 

ছুর্য্যোধনকৃত ঘোরতর বিপশ্পাঁতের উপশম করিতে 
পারিলে, আমাদিগের চিরকাল " অক্ষয় যোগক্ষেমে অতি- 
বাহিত হইতে পারিবে। 'বিছুর ধুতরাষ্ট্রের আদেশশ্রবণ- 
মাত্র দূরদর্শিনী গান্ধারীরে তথায় আনয়ন করিলেন । 

ধৃতরাস্ তাহারে কহিলেন, দেখ গান্ধারি! তোমার 
শাসনাতিবর্ভী ছুর্্মতি পুত্র এশ্বর্ধ্যলোভে উন্মত হইয়া, এশ্বর্ষ্য 
ও জীবন পর্য্যস্ত বিসর্জন করিতে উদ্যত হইয়ীছে। সেই 
মর্য্যাদানভিজ্ঞ মুটউ্মতি আগুবাঁক্য অতিক্রম করিয়া, নিতান্ত 
অশিষ্টের ন্যায় পাপানুবন্ধী দুরাচারদিগের সহিত' সভা 
হইতে প্রস্থান করিয়াছে। 



৫ মহাভারত । 

যশস্বিনী গান্ধারী স্বামিবাক্য শ্রবর্ণে কল্যাণকাঁমনা 
কহিলেন, মহারাজ! সেই রাজ্যাভিলাধী আতুর পুত্রকে শীত্্র 
আনয়ন করুন । ধর্ম্মার্থবিধবংসী অশান্ত ব্যক্তি কখন রাজ্য- 
লাভে সমর্থ হয় না । তথাপি অবিনয়ী ছুর্য্যোধন ইহা প্রাপ্ত 
হইয়াছে । আপনি তাহার দুশ্চারিত্র অবগত হুইয়াঁও, কেবল 

পুত্রশ্নেহ নিবন্ধন তাহার অন্ুপরণ করেন। অতএব এবিষয়ে 

আপনিই নিন্দনীয় । হে মহারাজ! সেই পাপাত্! ছুর্ষ্যোধন 
সর্বথা কাম, ক্রোধ ও মোহের বশীভূত হইয়াছে। এক্ষণে 
তাহারে বলপুর্বক নিব্তিত করা আপনার সাধ্যায়ন্ত নে । 
আপনি যেমন মুঢ়বুদ্ধি, কুসচিবসহায়, ছুরাতআ্মা ও লোভা- 
সক্ত ব্যক্তিকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন, সেইনূপ এক্ষণে 

তাহার ফলভোঁগ করিতেছেন । আপনি যে কি জন্য আত্মীয়- 
ভেদে উপেক্ষা! করিতেছেন, তাঁহ1! বলিতে পারি না । আপনি 

স্বজনপরিত্যক্ত হইয়া, শক্রগণের উপহাণাস্পদ হুইবেন, 

সন্দেহ নাই । দেখুন, আত্রীয়গণের নিকট সাম ও দান দ্বারা 
বিপদ্ অতিক্রম করিতে পারিলে, কোন্ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি 
দণপ্রয়োগে সমুদ্যত হয় ? 

অনন্তর বিছুর বৃদ্ধদম্পতির আদেশক্রমে কোঁপনস্বভাব 

ছুর্য্যোধনকে পুনরায় সভামগ্ডপে প্রবেশিত করিলেন । ছুর্য্যো- 
ধনও মাঁতৃবাক্য শ্রবণে সমুগ্নুক হইয়া, ভীষণ ভূজঙ্গের ন্যায় 
পুন? পুনঃ দীর্ঘ নিশ্বীস পরিত্যাগ করিতে করিতে ক্রোধ- 
সংরক্ত নয়নে সভাস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন। পতিব্রত' গান্ধারী 
সেই সপথপরিভ্রষ্ট কুপুত্রকে অযথোচিত তিরস্কার করিয়া, 
শান্তিস্থাপনবাসনায় কহিলেন, বুম! আমি যাহা বলি- 
তেছি, অবহিত হইয়! শ্রবণ কর। তাহা হইলে পরিণামে 
বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে পরম স্ুখসভ্তোগ করিতে পারিবে । . 
হে তাত! ত্বদীয় পিত। ধৃতরা্ট্র এবং ভীম্ম, দ্রোণ, কৃপ ও 



উদ্যোগ পর্ব ৷ ৩৮৯, 

বিছুর প্রভৃতি অন্যান্য আত্মীয়গণ তোমারে যাহা বলিয়া- 
ছেন, তুমি নিঃসংশয়ে তাহা! পালন কর। তুমি শা্ত 
হইলেই, ভীল্ষের, ধৃতরাষ্ট্রের, আমার ও দ্রোণাদি সুহৃদ্- 
বর্গের অর্চনা করা হয়। হে বগুস! রাজ্যের লাভ, রক্ষা 
বা উপভোগ স্বীয় কামনামাত্রের উপর নির্ভর করে না। 
অজিতেক্ড্রিয় সু ব্যক্তির দীর্ঘকাল রাজ্যভোগ হয় না। 
জিতেন্দ্রিয় মেধাবী পুরুষই রাঁজ্যশাসনের যোগ্য পাত্র । 
মনুষ্য কাম ও ক্রোধ প্রভাবে অর্থ হইতে আকৃষ্ট হইয়! 
থাকে! সে ভাগ্যবান ভূপতি এই ছুই'প্রবল শত্রু পরাজয় 
করেন, তিনি বন্তুধারাজ্যের অধিকারী হুন। 

প্রভৃত্ব অতি গুরুতর ব্যাপার। হুরাঁত্বারা অনায়াসে 
রাজ্যলাভের অধিকারী হয়, কিন্তু তাহার রক্ষা করিতে 
পারে না ॥ উচ্চপদাতিলাষী ব্যক্তি অস্ত্রে আপনার ইন্জরিয় 
সমুদায় ধন্্ম ও অর্থে সংযত করিবে। ইন্দ্রিয় সকল নিগৃহীত 
হুইলে, কাষ্ঠসংসক্ত বর্ধমান অগ্নির ন্যায় জীবের বুদ্ধির উপ- 
চয় হয়। অশিক্ষিত অশ্ব যেরূপ পথিমধ্যে অনিপুণ সারথিকে 
বিনষ্ট করে, সেইরূপ অবশীভূত ইক্রিয়িগণ মনুষ্যের প্রাণ 
২হার করে। যেব্যক্তি আত্মজয় না করিয়া, অমাত্যজয়ে 

সমু্জ্ুক' হয় এবৎ অমাত্য জয় না করিয়া, শক্রজয়ের 
আশা করে, সে অবশ হইয়া, অর্থ হইতে পরিভ্রক্ট হয়। 
আত্মহিতাঁতিলাধী ব্যক্তি প্রথমে আত্মারে শত্রু রূপে আক্রমণ 
করিবে, পশ্চাৎু অমাত্য ও অশিত্রজয়ে অভিলাধী হইবে । 

যে ব্যক্তি জিতেক্ড্রিয়জিতামাত্য ও সমীক্ষ্যকারী এবং যে 
ব্যক্তি বিরুদ্ধচারীদিগের প্রতি উপযুক্ত দও প্রয়োগ করে, 
রাজলক্ষমী দৃঢ়তাসহকারে তাহারই অঙ্কগামিনী হন। মণ্ুস্য 
যেরূপ সৃক্ষছিদ্রময় জাল ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ কাম ও 
ক্রোধ মনুষ্যের জ্ঞান বিনষ্ট করিয়। থাকে । মনুষ্য রাগদ্েষ- 

৫০ 



৩৯০ মহাভারত । 

পরিশুন্য ন্বর্গধাঁমে গমনোদ্যত হইলে, দেবগণ যে ভয়বশতঃ 
তাহার দ্বার রুদ্ধ করেন, কাম ও ক্রোধই তাহার কারণ। 
যে বুদ্ধিমান ভূপতি রিপুবর্গের পরাজয় উপায় অবগত 
আছেন, তিনি বস্ুধারাজ্য শাসন করিতে সমর্থ । ধর্ম ও 

শত্রবিজয়াকাঙ্ষী ভূপতি সর্ববদ1 ইন্ড্রিয়নিগ্রহে সমুদ্যত 
হইবেন। যে ব্যক্তি কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া, আত্মীয় 
স্বজন ও অন্যান্য লোকদিগের প্রতি কপট ব্যবহার করে, সে 
বহুসহায়সম্পন্ন হইতে পারে না? 

হে বস! পাণবগণ ক্ষমতাসম্পন্ন, শক্রনিহন্তা ও অসাঁ- 

মান্যশৌর্যশালী। তাহাদের সহিত মিলিত হইলে, তুমি 
পৃথিবী সম্ভোগ করিতে পারিবে । হে বগুস! শান্তনুতনয় 
ভীক্ম ও দ্রোণাচার্য্য যাহা বলিয়াছেন, তাহ মিথ্যা নহে; 
কেহই বান্ুদেব ও ধনঞ্জয়কে জয় করিতে পারে না। অতএব 
এই অক্রিষ্টকর্ম্মা মহাঁবাহু কৃষ্ণের শরণাপন্ন হও; ইনি প্রসন্ন 
হইলেই, উভয় পক্ষেব ন্ুুখ সম্পন্ন হইবে, সন্দেহ নাঁই। 
দুর্ববদ্ধি ব্যক্তি প্রাজ্ঞ, হিতৈষী ও কৃতবিদ্য সুহ্ৃদগণের বাক্য 
অগ্রাহ করিয়া, শক্রগণের আনন্দ বর্ধন করে। হে তাত! 
যুদ্ধে কিছুমাত্র শ্রেয় ব। ধশ্মার্থসিদ্ধির সম্ভাবন! নাই। 
অতএব কি রূপে স্ুখলাভ হইতে পারে? বিশেষত? 
তাহাতে জয়েরও স্থিরত নাই ! অতএব এরূপ অনর্থকর 
ব্যাপারে মনোনিবেশ করিও না । হে অরাতিমর্দন ! তোমার 

পিতা, ভীতক্ম ও বাহিলক পাগবদিগের সহিত ভেদাশঙ্কা 
করিয়াই তাহাদের ন্যাষ্য অংশ প্রদান করিয়াছিলেন। তুমি 
যে নিঃসপত্ব পৃথিবীরাজ্য সম্ভোগ করিতেছ, তাহাই তাহার 
প্রত্যক্ষ নিদর্শন । অতএব অমাত্যগণের মহিত রাজ্যের 
অর্দাংশ লাভে ইচ্ছা থাকিলে, পাগুবদিগকেও অর্দাংশ 
প্রদান কর। হে বৎস! অর্ধাংশ দ্বাবাই অমাত্য ও বান্ধব, 



উদ্যোগ পর্ব। ৩৯১ 
গণের সহিত তোমার সুখ সচ্ছন্দে জীবন যাঁপন হইবে। 
বিশেষতঃ সুহুদ্বাক্যের পরিপালন নিবন্ধন তোমার বিপুল 
যশোলাভ হইবে । অধিক কি, পাগুবগণ শ্রীমান্, ধীমান্, 
ধুতিমান্ ও জিতাত্মবান্ ; তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিলে, 
তোমারে ন্ুখভ্রষউ হইতে হইবে ॥ অতএব তুমি পাণডব- 
দিগকে স্বীয় অংশ প্রদান পুর্ববক সুহৃদগণের ক্রোধ পরিহার 
করিয়া, রাজ্য শাসন কর। পাগবদিগকে যে ত্রয়োদশ ব্সর 

রাজ্যভ্রষ্ট করিয়া, অপকৃত করিয়াছ, তাহাই যথেষ্ট হুই- 
যাছে। এক্ষণে সেই অপকারের উপশম কর। তুমি যে তাহা- 
দের রাজ্যগ্রহণে অভিলাষী হুইয়াছ, তাহ! কদাপি সিদ্ধ 
হইবে না । কোপনম্বভাব কর্ণ বা দুঃশাসনও মে অভিলাষ 
পুর্ণ করিতে পারিবে ন1। ভীক্ষ+ দ্রোণ, কৃপ, কর্ণ ও ধনপ্রয় 
প্রভৃতি কুদ্ধ হইলে, পুথিবী এক বারে প্রজা শুহ্য হুইবেন। 
অতএব রোষবশ হইয়া, অনর্থক কুরুবংশ ধ্বংস করিও ন।। 
পৃথিবী যেন তোমার নিমিত্ত বিনষ্ট না হন। হেমুঢ়! তুমি 
যে মনে কর, ভীক্ম দ্রোণ প্রভৃতি সকলেই সর্ববপ্রধত্তে সংগ্রা 
করিবেন, তোমার সে আশ। কদাঁচ সফল হইবে না। কেনন। 
এই রাজ্যে তোমাদের উভয় পক্ষেরই সমান অধিকার আছে 
এবহ উল্লিখিত মহাত্মাগণ উভয় পক্ষেরই প্রতি তুল্যরূপ 
শ্রীতি সম্পন্ন । কিন্ত পাণডবগণ তোমাদের অপেক্ষা সমধিক 
ধর্মশীল। যদিও এ মহাত্মারা রাজার অন্নে প্রতিপালিত 
হইতেছেন বলিয়া, সমরে প্রাণপরিত্যাগে সম্মত হুন, 
তথাপি ুধিষঠিরের প্রতি রোষপরবশ হইবেন না। ফলতঃ 
মনুষ্য কখন লেশত ছার! সম্পন্ভিলাভে সমর্থ হয় না। অত- 
এব লোভ পরিত্যাগ পুর্ববক শান্তি অবলন্বন কর। 



৩৯২ মভাভারত । 

ত্রি”দধিক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পার়ন কহিলেন, হূর্য্যোধন জননীর অর্থসম্প্রন্ন মধুর 
বাক্যে অনাদর করিয়া, রোষান্বিত হৃদয়ে পুনরায় মতা হইতে 
গাত্রোরথান পুর্বক নরাঁধমগণ সন্নিধানে গমন করিলেন । 
তথায় দ্যুতপ্রিয় শকুনির সহিত মন্ত্রণা' করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর ভুর্ধ্যোধন, শকুনি, কর্ণ ও ছুঃশাসন এই চারি জন 

মন্ত্রণা করিয়। স্থির করিল যে, এই ক্ষিপ্রকারী বান্ুদেব ধুত- 
রাষ্ট্র ও ভীক্ষমের সহিত মিলিত হইয়া, পুর্বেবই আমাদিগকে 
হস্তগত করিবার যত্ব করিতেছে। কিন্তু দেবরাজ যেরূপ 
বলিকে বদ্ধ করিয়াছিলেন, আমরাও সেইরূপ অশ্রেই বল- 

পুর্ববক তাহাকে নিগৃহীত করিব। কৃষ্ণ নিগৃহীত হইয়াছে 
শুনিয়! পাগুবগণ দন্তহীন সর্পের ন্যায় নিতান্ত নিরুণ্সাহ 
ও হতচিত্ত হইবে, সন্দেহ নাই? কেন না, এই বান্ুদেবই 
তাহাদের সর্ববকল্যাণের মূল ও একমাত্র রক্ষাকর্ত। ৷ এরূপ 

হইলে, সোমকেরাঁও নিরুদ্যম হইবে । অতএব রাজ! ধুতরা 
সহজ্রশঃ আক্রোশ প্রকাশ করিলেও আমর! এখনই বান্ু- 
দেবকে বদ্ধ করিয়া, নির্ভয়ে শক্রগণের সহিত যুদ্ধ'করিৰ | 

মহাবিচক্ষণ ইঙ্গিতজ্ঞ সাত্যকি ছুরাত্বাদিগের এই ভুষ্ট 
অভিসন্ধষি সত্বর বুঝিতে পারিয়া, তৎক্ষণাৎ সভা হইতে 
বিনির্গত হইলেন এবৎ কৃতবন্্ার সহিত পরামর্শ করিয়া, 
তাহারে কহিলেন,আমি অক্রিষটকর্ম্মা কৃষ্ণকে এই বৃতাঁন্ত অব- 
গত করি, এই অবসরে তুমি সৈন্যযোজন! পুর্ববক বদ্ধসম্গাহ 
ও সুরক্ষিত হইয়!, অবিলম্বে সভাদ্ধারে উপস্থিত হও । এই 

বলিয়। তিনি গিরিগুহাপ্রবেশোন্ুুখ পিংহের ন্যায় সভা, 
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মধ্যে প্রবেশ পুর্ববক অগ্রে মহাতআ! বাঁুদেবকে, পশ্চাঁু ধৃত- 
রাষ্ট্র ও বিছুরকে এ দুরভিসন্ষি বিদিত করিলেন। এবং হাস্য 
করত কহিলেন, ছুরাত্মার। ধন্, অর্থ ও কাম সর্ববতঃ সাধু- 
বিগহিত দূতনিগ্রহরূপ জঘন্য কার্ধ্যের অনুষ্ঠানে অভিলাষী 
হইয়াছে, কিন্তু তাহা কখনই হইবার নহে! অধিক কি, 
ইহার এইরূপ কাম, ক্রোধ ও লোভের বশবত্া হইয়া, 
পরিণামে কলহজাঁলে জড়িত হুইবে, সন্দেহ নাই। বালক- 
বা জড়মতি উন্মত্ত ব্যক্তি যেরূপ বস্ত্র দ্বারা প্রস্বলিত অগ্নি 
ধারণে অভিলাষী হয়, ইহারাও সেইরূপ ভুর্বদ্ধিবশতঃ পুরু- 
যোঁতম বাস্ুদেবের নিগ্রহসাঁধনে সমুৎ্সুক হুইয়াঁছে। 

দূরদর্শী মহাপ্রীজ্ঞ বিছুর সভাঁসমক্ষে সাত্যকির এইরূপ 
বাঁক্য শ্রবণ করিয়া, ধুতরাস্রকে কহিলেন, মহাঁরাঁজ ! আপ- 
নার পুন্রগণ একান্তই কালকবলে পতিত হইয়াছে। দেখুন, 
উহার! বাসবাঁনুজ বাঁন্বুদেবকে বলপুর্ববক বিনিগৃহীত করিতে 
বাসনা করিয়া, নিতান্ত অযশস্কর অসাধ্য কাধ্য সাধনে 
সমুদ্যত হইয়াছে । কিন্তু এ সুড্ুমতিগণ প্রদীপ্তপাৰকমন্নিহিত 
পতঙ্গের ন্যায় বান্ুদেবের নিকটস্থ হইয়া, ক্ষণমাত্রও 
জীবিত থাকিবে না । অপ্রতিমপ্রভাব বান্ুদেব ইচ্ছা- 
মাত্রেই করিকুলকবলোন্মুখ এক্রাধান্ধ কেশরীর ন্যায় 
একাকীই এই সমস্ত সমবেত ছুরাত্বাদিগকে সংহার করিতে 

পারেন। কিন্তু ধর্মাতা বান্গদেব কদাঁচ ঈদৃশ জুগুপ্দিত 
কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন না । 

বিদ্ুর এই বলিয়া নিরস্ত হইলে, মহাত্ম! কেশব ধৃতরা- 

্্রের প্রতি দৃষ্টি করিয়া» নুহ্ৃদৃগণের সমক্ষে কহিতে লাগি- 
লেন, মহারাজ ! হয় ইহারা আমারে নিগৃহীত করুক, না 
হয় আঁমি ইহাঁদিগকে নিগৃহীত করি, আপনি উভয় পক্ষেই" 
অনুমোদন করুন। আমি একাঁকীই ইহদগকে শাদ্ধন 
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করিতে পারি; কিন্তু কদাচ এরূপ জুগুপ্নিত ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হইব না। আপনার পুত্রগণ পাঁওবদিগের অর্থলিগ্প, 
হইয়া, আপনাদেরই অর্থহানি করিবে; তাহাতে আমার 
ক্ষতি কি? ইহার! যদি এরূপ করে, তাহা! হইলে যুধিষ্ঠির 
লব্ধমনোরথ হইলেন । আমি এখনই ইহাদিগকে যাবতীয় 
অনুকূল সহাঁয়বর্গ সমভিব্যাহারে নিগৃহীত করিয়া, পাগুব- 
গণ সমীপে সমর্পণ করিতে পারি । তাহা আমার ছুঃসাধ্য 
নহে; কিন্তু হে ভরতর্ষভ! আমি কখন আপনার সমক্ষে 

এরূপ গর্হিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব না। অতএব'এই ভুর্য্যোধ- 
নের যেরূপ অভিলাষ, তাহাই হউক, তাহাতে আমার 
অণমাত্র আপত্তি নাই। বরং আমি আপনার পুত্রদিগকে 
তাহাতে অনুমতি দিতেছি । 

ধৃতরা্র কৃষ্ণবাঁক্য শ্রবণে বিছুরকে কহিলেন, রাঁজ্যলুব্ধ 
দুর্য্যোধনকে অমাত্য, মিত্র, সোঁদর ও অনুচরবর্গের সহিত 
সত্বর আনয়ন কর! যদি পুনরায় কোন রূপে তাহারে 
সগুপথাবলম্বী করিতে পারা যায়, তাহার চেষ্টা করিতে 
হুইবে। 

বিছুর বৃদ্বরাজের নিদেশানুসারে অনিচ্ছু ছুর্য্যোধনকে 
পুনরায় সভামগ্ডপে প্রবেশিত করিলেন। ধুতরা কর্ণ, 
ছুঃশামন ও দুর্ববত ভূপালগণে পরিবেষ্টিত ছুর্য্যোধনকে কহি- 
লেন, রেপাপাত্বন্! রে ক্রুরমতে ! তুমি নীচকর্ম্ানুষ্ঠান- 
নিরত পাপাত্ব৷ সহাঁয়গণের সহিত মিলিত হইয়া» নিদারুণ 
পাপকন্ম্ন করিতে ইচ্ছ। করিতেছ ? শুনিলাম, এই পাপাত্ব। 
নরাধমগণেক্স সাহায্যে ছুশ্রধর্ধ বান্থুদেবকে নিগৃহীত করিতে 
সমুদ্যত হুইয়াছ। তোমার ন্যায় মুঢ় ও কুলপাঁংসন ভিন্ন 
আর কোন্ ব্যক্তি এরূপ সাধুজনবিগরহহিত অযশস্কর অসাধ্য 
কার্য্ের অনুষ্ঠানে ছুরাগ্রহ করিতে পারে ? হায়! বাঁসব- 
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সহায় দেবগণও ফাঁহারে বল পূর্ববক আক্রমণ করিতে পারে 
না, তুমি চন্দ্রগ্রহণলোলুপ বালকের ন্যায় সেই কেশবকে 
গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইতেছ ? তুমি কি জান না, দেব, 
গন্ধর্র্ব অন্দুর, মানুষ ও ভূজঙ্গ প্রভৃতি কোন প্রাণীই 
হগ্রামে এই বাস্থুদেবের প্রতাপ সহা করিতে পারে ন। ? 

তুমি নিশ্চয় জানিবে যে, হস্ত দ্বারা বায়ু 7 হুতাঁশন গ্রহণ 
করা যেরূপ ছুক্ষর, মস্তক দ্বার বন্ুুধাবহন কর! যেরূপ 

অসাধ্য, তদ্রপ বল" পুর্ববক বাস্থদেবকে ধারণ করা কখনই 
সম্ভব নহে। 

অন্ধরাজ এই বলিয়া নিরৃন্ত হইলে, মহামতি বিছুর 
রোষপরায়ণ ছুর্য্যোধনকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, হে ভরত- 
ধভ! বানরকেশরী দ্বিবিদ সৌভপুরদ্বারে সর্ববপ্রযত্তে বিক্রম 
প্রকাশ পূর্ববক যাহারে গ্রহণ করিবার বাসনায় শিলাবর্ষণ 
করিয়াও কৃতার্থ হইতে পারে নাই, নির্ম্বোচনপুরে ছয় সহস্র 
মহাস্ুুর সর্ববথ যত্বপরাঁয়ণ হইয়াও ধাহারে পাশবদ্ধ করিতে 
সমর্থহয় নাই এবং কামরূপ জনপদে অমিতবিক্রম নরকা- 
সুর বহুমংখ্যক দানবগণের সহিত যত্বু করিয়াও ধাহারে গ্রহণ 

করিতে পারে নাই, তুমি বলপুর্ববক সেই বাস্ুদেবকে বন্ধন 
করিতে অভিলাষী হইতেছ ? হায়! যে অসামান্য প্রভাব- 
সম্পন্ন পুরুষোভম বাল্যকালে নিশাচরী পুতন! ও বিহগবেশ- 
ধারী অন্ুরযুগলের সংহার করিয়াছেন; যিনি গোকুল- 
রক্ষার নিমিত্ত বামহত্তে গোবদ্ধনগিরি ধারণ করিয়াছেন, 
যিনি অনিষ্টনিরত অরিষ্ট, ধেনুক, চানুর, অশ্বরাজ প্রভৃতি মহা- 
বল অস্ুর সমুদায় এবং কৎস, জরাসন্ধ, শিশুপাল ও দস্তবক্র 
প্রভৃতি নৃপতিদিগকে সমরানলে আহুতি প্রদান করিয়াছেন 2 
মহাবাহু বাণ, বরুণ ও পাবকদেব ধাঁহার নিকট পরাজিত 
হইয়াছেন; ধিনি পারিজাত হরণ.পুর্ববক ইন্দ্রের গর্ব খর্বব 
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করিয়াছেন; যিনি স্বয়ং সকলের বিধাতা, কিন্তু কাহার 

'বিধেয় নহেন; যিনি সকল পৌরুষের কারণ ও ইচ্ছানুসাঁরে 
অনায়ামেই সকল কাঁধ্য সম্পন্ন করিতে পারেন এবং ধিনি 
একার্ঁৰে শয়ান হইয়া, মধূুকৈটভনাঁম। অন্ুরদ্ঘয়কে ও জন্মা- 
স্তর পরিগ্রহ পুর্ববক বেদবিপ্লাবক হয়গ্রীবকে সংহাঁর করি- 
য়াছেন, তুমি সেই অমিতবিক্রম বাসুদেবকে এপর্যন্ত 
জানিতে পারিলে না? ক্রুদ্ধভুজঙ্গমোপম প্রচগ্ুতেজোরাশি 
অনিন্দিতাত্ব। কৃষ্ণকে গ্রহণ করিবার আশায় তাহার সমী- 

পস্থ হুইলে, প্রদীপ্তপাবকপতিত পতঙ্গের ন্যায় তোমারে 
অমাত্যগণের সহিত প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। 

একত্রি”দধিক শততম অধ্যায়! 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বিছুরবাক্যশ্রবণে শক্রনিহস্তা! 
অপ্রতিমপ্রভাব বাসুদেব ধৃতরাস্্রতনয় ছুর্য্যোধনের প্রতি 
কটাক্ষবিক্ষেপ সহকারে কহিলেন, হে ছুর্্যোধন! তুমি 
নিতান্ত ছুর্ধবোধ; সেই জন্যই আমারে একাকী বোধ করত 
পরাজয় পুর্ববক গ্রহণ করিতে বামনা করিতেছ ; কিন্তু 
নিশ্চয় জানিবে যে, আমি একাকী নহি। .যাবতীয় পাণ্ডব, 
অন্ধক ও বুঝ্িবংশীয়গণ এবং আদিত্য, রুদ্র, বসু ও খাষি- 
গণ এই খানেই আমার সন্নিহিত আছেন। এই বলিয়। পর- 
বীরহা বাসুদেব উচ্চৈঃ স্বরে হাস্য করিলেন। তখন 
তাহার তেজঃপুপ্ত শরীর হইতে বিদ্যুণ্সন্গিভ অস্থৃষ্ঠ প্রমাণ 
দেবতাগণ বিনির্গত হইতে লাগিলেন। ললাট হইতে ক্রহ্ম!, 
হৃদয় হইতে রুদ্রগণ; ভূজবলয় হইতে লোকপালবর্গ, এবং 



উদ্যোগ পর্ব । ৩৯৭ 

বদন হইতে অগ্নি, আদিত্যগণ, বিশ্বদেব সকল, বসুগণ, অশ্বি- 
নীকুমারষুগল, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরবর্গ, সাধ্যগণ এবহ বন্থুসং- 
খ্যক যক্ষ, রাক্ষদ ও গঙ্ধর্বব প্রাছুভূতি হইলেন। হস্তদ্বয় 
হইতে বলদেব ও ধনগ্জয় জন্ম গ্রহণ করিলেন। দক্ষিণে ধনু- 
দ্বারী অর্জুন, বামে হলধারী বলরাম, পশ্চাদ্ভাগে যুধিষ্ির, 
ভীম ও মাদ্রীরপুত্রদ্ধয় এবং সম্মুখে যাবতীয় অন্ধক ও বুধি- 
₹শীয়গণ প্রচণ্ড আয়ুধ সযুদ্যত করিয়া উপবিষ্ট হইলেন । 

শঙ্ঘ, চক্র, গদা, শক্তি, শাঙ্গ? লাঙ্গল ও নন্দক প্রভৃতি 
প্রদীপ্ত প্রহনুরণ সমস্ত তদীয় ভুজপরম্পরায় শোভ। পাইতে 
লাঁগিল। এবং শ্রোত্র, নেত্র, নাসারন্ধ, ও রোঁমকুপ হইতে 
প্রথরকিরণের প্রখর কিরণসমুহের ন্যায় সধূম অগ্রিম্ষূলিঙ্গ 
সকল বিনির্গত হইতে আরম্ভ করিল। বিশ্বমুত্তি বান্ুদেবের 
সেই ঘোররূপ নিরীক্ষণ করিয়!, ভীষ্ম, বিছুর, সগুয় ও তপো- 
ধন খধিগণ ব্যতিরেকে আর সকলেই শঙ্কাকুল হৃদয়ে নেত্রদ্বয় 
নিমীলন করিলেন। তগবান্ নারায়ণ তৎ্কালে ড্রোণ 
প্রভৃতিকে দিব্য চক্ষু প্রদান করাতে, তাহার! ভয়রহিত হইয়া- 
ছিলেন। হে ভরতর্ধভ ! দেবগণ কুরুসভ1 মধ্যে বাসুদেবের 
সেই আশ্চর্য্য কাঁ্ড সন্দর্শন করিয়া, ছুন্দুভিধ্বনি ও পুল্প- 
রুষ্টি করিতে লাগিলেন । 

তখন ধৃতরাস্ট্রী কহিলেন, হে পুগুরীকাঁক্ষ। হে যাঁদৰ 
শ্রেষ্ঠ ! অনুগ্রহ পূর্বক আমারে চক্ষু দান কর। আমি কেবল 
তোমারে দেখিতে বাসনা করি; অন্য কাহারে দেখিতে 
অভিলাষ নাই। অতএব আমার নয়নদ্ধয় যেন পুনরার অন্ত- 
হিত হয়। 

বান্তুদেব কহিলেন, হে কুরুনন্দন! আপনার নেত্রদ্ধয় 
সমুৎপন্ন হউক । অন্যে উহ! দেখিতে পাইবে ন।। 

হে রাজন্! রাজা ধৃতরাষ্ট্রও বান্ুদেবের বিশ্বরূ পদর্শনং 

(৫১) 



চিট মঞ্কাভারত। 

বাসনায় নয়নদ্বয় লাভ করিলেন। রাজা ও খধিগণ তাহারে 
লব্ধনয়ন নিরীক্ষণ করিয়া, বিশ্ময়াবিষ হইলেন এবং মধুনুদনের 
স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন। তণকালে সমুদয় মেদিনীমণ্ডল 
বিচলিত, সাগর সকল আন্দোলিত এবং সমগ্র রাজন্যবর্গ 
পরমবিম্ময়াবিষ্ট হইলেন। তখন পুরুষোত্তম মধুসূদন আপ- 
নার সেই বিচিত্র দিব্যমুত্তি সংহরণ পুর্ববক খাষিগণের অনুজ্ঞা- 
গ্রহণাস্তে সাত্যকি ও কৃতবন্ার হস্তধারণ করিয়া, সভা হইতে 
বহির্গত হইলেন। তৎ্কালে যে তুমুল কোলাহল সমুখিত 
হইল, নারদ প্রযুখ মহর্ধিবুন্দ সেই অবসরে অন্তর্হিত হইয়া, 
স্ব স্ব অভীষ্ট প্রদেশে প্রস্থান করিলেন। তাহাদের এইরূপ 
আকম্মিক অন্তর্ধানও এক বিম্ময়াবহ ব্যাপার রূপে পরিণত 

হইল। 
এদিকে কৌরবগণ বাস্ুদেবকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া, 

দেবরাঁজের অনুগামী অমরগণের ন্যায়, তাহার অনুসরণে 
প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্ত অমোধাত্সা বান্থুদেব তাহাদের প্রতি 
জ্ক্ষেপ না করিয়াই, সধুম অগ্নির ন্যায় গমন করিতে লাগি- 
লেন। দ্বারদেশে গমন করিয়া দেখিলেন, দারুক কিন্কিণী- 
রাজিবিরাজিত, হেমজাল ও শ্বেতবর্ণ ব্যাম্রচর্ম্মে পরিবৃত, 
শৈব্য স্ুুগ্রীবাদি অশ্বচতুষ্টয় সংযোজিত জলদগম্ভীরনিস্বন 
মহারথ লইয়। উপস্থিত রহিয়াছেন। তিনি দর্শনমাত্র বুফি- 
গণবন্দিত মহারথ কৃতবন্মার সহিত তাহাতে আরোহণ 
করিলেন। 

বাসুদেব এই রূপে রখারোহণে প্রস্থানোদ্যত হইলে, 
মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র তাহারে পুনরায় কহিলেন, হে জনার্দন ! 
পুত্রগণের প্রতি আমার যত দুর প্রভূতা, তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন 
করিলে; এবং কুরুগণের কল্যাণকামনায় যেরূপ যত্ব করি- 
লীম, তাঁহাও বিদিত হইলে; এক্ষণে এই সমস্ত পর্যযালো- 



উদ্ল্বোগ পর্ব! ৩৯৯ 
চনা করিয়া, আমার প্রতি আর কোন রূপেই দোষারোপ 
করিতে পারিবে না। হে মাধব ! পাগবদিগের প্রতি আমার 

কিছুমাত্র দ্বরভিসন্ষি নাই ; আর আমি সর্ববান্তঃকরণে শাস্তি- 
সংস্থাপনে সম্ুদ্যত হইয়া, ছুষ্যোধনকে যাহা বলিলাষ, 
তাহা! তোমার এবং যাবতীয় কুরু ও মহীপতিগণের সবি- 
শেষ বিদিত হুইয়াছে। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন মহ্ঁবাহু জনার্দন জনেশ্বর 
ধৃতরা্র, তীক্ম, দ্রোণু, কপ, বাহিলিক ও বিছুরকে সম্বোধন 
পূর্বক কহিলেন, কুরুসতামধ্যে যেরূপ কাণ্ড সংঘটিত হইল, 
ছুম্দ্তি ছুর্ষ্যোধন রোষভরে অশিষ্টের ন্যায় যেরূপ অনু- 
ষ্টানের চেষ্টা করিল এবং মহীপতি ধৃতরান্ত্ী যেরূপ আঁপ- 
নারে ক্ষমতাহীন বলিয়! বর্ণন করিলেন, আপনার তৎসমস্তু 
প্রত্যক্ষ করিলেন। এক্ষণে আমি যুধিষ্ঠির সমীপে গমনার্থ 
আপনাদের নিকট বিদায় লইলাম। অনন্তর তিনি সকলের 
অনুমতি লইয়া রথারোহণে প্রস্থান করিলেন। ভীম্ম, দ্রোণ, 
কূপ, বিছুর, বাহিলক, ধুতরা, অশ্বথামা, বিকর্ণ ও যুযুতন্ত 

প্রভৃতি মহাধন্ু মহারথ ভরতপ্রবরগণ তাহার অনুসরণে 
প্রবৃত্ত হইলেন ।.ভগবান্ বাসুদেব তাহাদের সমক্ষেই পিতৃ- 
স্বলার সন্দর্শনার্ঘ তদীয় ভবনে গমন করিলেন । 

দ্বাত্রি”শদধেক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, বাসুদেব পিতৃম্বসার ভবনে প্রবেশ 
পূর্ববক তাঁহার চরণবন্দনাস্তে কুরুসভাঘটিত বৃত্তান্ত সমুদায় 
সংক্ষেপে বর্ণন করিয়। কহিলেন, আমি ও খষিগণ বনুতর 



ি মহাভারত । 

হেতু ও হিতগর্ভ অনুস্তম বাক্য প্রয়োগ করিলাম; কিন্তু 
ছুর্ববদ্ধি দুর্য্যোধন কিছুতেই তাহা! গ্রাহ করিল না। ইহা- 
তেই বোধ হইতেছে, এ পাপাত্সা স্বীয় অনুগামী নরপতি- 
গণের সহিত পরিণত ফলের ন্যায় অচিরকাঁল মধ্যেই নিপ- 
তিত হইবে। এক্ষণে আমি আপনার নিকট বিদায় লইয়া, 
সত্বর পাগুবগণ সমীপে গমন করিব। অতএব আদেশ করুন , 
তাহাদিগকে কি বলিতে হইবে । আপনার আদেশবাক্য 
শ্রবণে আমার বাসনা হইতেছে । 

কুস্তী কহিলেন, বস! তুমি ধর্ম্মাত্ব! যুধিষ্ঠিরকে কহিবে, 
হে পুত্র! তুমি বিস্তর ধর্দ্রহানি করিতেছ; যেরূপ বেদার্থ 
জ্বানবিহীন ব্যক্তি নিরন্তর বেদাধ্যয়ন করিলে বুদ্ধি কলু- 
ধিত হয় 'সেইরূপ তোমার অসমীচীন বুদ্ধি শ'স্তিপ্রধান 
শ্রোত্রিয়ের ন্যায় একমাত্র ধর্ম্মেরই মত রক্ষা! করিতেছে । অত- 

এব এখনও সাবধান হও ; আত্মধর্্দ বিনষ্ট করিও ন। প্রজা 
পতি ব্রহ্মা যেরূপ ধর্ম স্থাষ্টি করিয়াছেন, তুমি তদন্বসারেই 
তাহণর পরিচর্ধ্যা কর দেখ, ভীহার বাহু হইতে বাহুবীর্ষ্যো- 
পজীবী ক্ষত্রিয়ের স্থষ্টি হইয়াছে। যুদ্ধাদি ক্রুর কার্ধ্য দ্বারা 
প্রজাপালনে তৎপর হইবে, ইহাই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম । আঁমি 
পর্ডিতগণের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তদনুসারে একটী উদা- 
হুরণ কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুর্ববকালে .ধনাধিপতি 
বৈশ্রবণ রাজর্ধি মুচুকুন্দের প্রতি প্রীত হইয়া, ভীহারে সমগ্র 
মেদিনীমগ্ডল প্রদান করিতে উদ্যত হইলে, তিনি তাহা 
গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি স্বীয় বাহু- 
বলবিজিত রাজ্য ভোগ করিতে বাসন! করি 1 তাহাতে 

কুবের যার পর নাই প্রীত ও বিস্ময়াঁখিষ হুইয়াঁছিলেন। 
 ক্ষত্রধর্মনিষ্ঠ মহীপতি মুচুকুন্দও স্বেচ্ছানুসারে বাহুবলে বনু- 

ধলারাজ্য উপার্জন পূর্বক শাসন করিয়াছিলেন। 



উদ্যোগ পর্ব । ৪০১ 

রাঁজ! সুরক্ষিত প্রজার অনুষ্ঠিত ধর্মের চতুর্থাংশ লাভ 
করেন। তাহার স্বানুষ্ঠিত ধর্ম দেবত্বলাভের হেতু হয়, কিন্ত 
অধন্ঘাচরণ করিলে, তাহার নিরয় লাভ হইয়া থাকে । 
তিনি সম্যক্ রূপে দগুনীতি প্রয়োগ করিলে, ব্রাহ্ষণাঁদি 
বর্ণচতুষ্টয় স্ব স্বধর্ম্নে নিরত থাঁকিয়া, অশেষ ধর্ম সঞ্চয়ে 
সমর্থ হয়। অধিক কি, রাজ। পুর্ণসর্ববাঙ্গ রূপে স্বধর্্মসমুচিত 
নীতিসম্মত কার্যের অনুষ্ঠান করিলেই, সত্যযুগের আবি- 
ভাব হয়। হে ধর্মাজ্ঞ! কাল রাজার কারণ কি রাজ! 
কালের কারণ তুমি এ সংশয় পরিত্যাগ কর। কেননা, 
রাজাই কালের কারণ । ধন্মীধান্ম্নের তারতম্যান্বসারে রাঁজাই 
সত্য, ত্ররেতা, দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয়ের কারণ হইয়! 
থাকেন। যে রাজা এই রূপে সত্যযুগ প্রবর্তিত করেন, 
তিনি সম্পূর্ণ স্বর্গভাগী হন; যিনি ত্রেতাযুগের প্রবর্তক, 
তিনি আংশিক ত্বর্গভোগ করেন ; যিনি দ্বাপরধুগের প্রবর্তক, 
তিনি যথা সম্ভব পুণ্যফল প্রাপ্ত হন; কিন্তু কলিষুগপ্রবর্ত- 
যিতা নৃপতি অত্যন্ত পাঁপভাগী ও অনস্তকাল নিরয়বাসা 
হুইয়। থাকেন। রাজার দোষ সমস্ত জগতে সংক্রামিত হয় 
এবং সংসারের দোঁষও রাজাকে স্পর্শ করে। অতএব, হে 
বু! পিতৃপিতামহাগত রাজধন্্ম পর্যযালোচনা কর। 
তুমি যে ধর্ম অবলম্বনে অভিলাষী হইয়াছ, উহ! কখন রাজ- 
ধন্্ন নহে । কেননা, কাঁরুণ্য বশতঃ নিরস্তর বির্ুব ব সরল 
ভাবে অবস্থিত হইলে, প্রজাঁপালনজনিত পুণ্যলাভের 
সম্ভাবনা থাকে ন|। তুমি সম্প্রতি স্বীয় বুদ্ধিরু অনুসারে 
যেরূপ অনুষ্ঠান করিতেছ, আমি ব! পাণ্ড বা পিতামহ কেহই 
তোমারে পুর্বে এপ আশীর্বাদ করি নাই। আমি প্রতি- 
দিনই তোমার যজ্ঞ, দান, তপন্যা, শৌর্্য, প্রজ্ঞা, সন্তান, 

মাহাত্ম্য, বল ও পরমায়ু প্রার্থনা! করিতাম। ব্রাঙ্গণগণও 



সি মভাভারত ! 

প্রত্যহ তোমার দীর্ঘায়ু, ধন ও পুত্রাঁদির প্রার্থনায় পিতৃ ও 
দেবলোকের উদ্দেশে স্বাহা ও স্বধ! প্রদান করিতেন! দেব 
ও পিভৃগণও ক্ষত্রিয়তনয়দিগের নিকট দান, অধ্যয়ন, 
যজ্ঞ ও গ্রজাপালনে আশ! করিয়া! থাকেন। ফলতঃ ইহা! 
দানাদি ধর্মই হউক বা না হউক, জাতিধর্্মানুসারে তুমি 
এই সকলের অনুষ্ঠান করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ ; 
কিন্তু দানাদির কথ দূরে থাক, তোমর। স্বভাবতঃ সগকুল- 
সম্ভৃত ও বিদ্যাসম্পন্ন হইয়াও সম্প্রতি, জীবিকাভাবে পরি- 
ক্লিট হইতেছ। ক্ষুধার্ত মানবগণ দানপতি নরপতির আশ্রয়ে 
সম্তষ্ট হৃদয়ে যে কাঁলযাঁপন করে, ইহা! অপেক্ষা অধিকতর 
ধন্ম আর কি হইতে পারে ? ইহ সংসারে ধার্মিক ব্যক্তি রাজ্য 
লাভ করিয়া, কাহারে দান দ্বারা, কাহারে বল দ্বারা, 

কাহারে বা মিষ্ট বাক্যে বশীভূত করিবেন। ব্রাক্দণ তিক্ষা- 
বৃত্তি অবলম্বন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন, বৈশ্য ধনোপার্জন 
এবং শুদ্র পুর্ব্বোক্ত বর্ণত্রয়ের পরিচর্ধ্যা করিবেন, ইহাই 
সনাতন ধন্ম । দুরাত্মা ভিক্ষাবৃত্তি ও কৃষিব্যবসায় তোমার 

পক্ষে প্রতিষিদ্ধ; একমাত্র বাহুবীর্ধ্যই তোমার উপজীবিক1 1 
অতএব, হে মহাবাহে! ! সাম, দান, ভেদ, দণ্ড ব বিনয় যে 
কোন উপায়ে শত্রহস্তপতিত পেতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার 
কর । দেখ, তোমারে মিত্রগণের আনন্দবদ্ধন রূপে প্রসব করি- 
যাও আমি যে পরপিণ্ডে উদরপুর্তি করিতেছি, ইহ! 
অপেক্ষা তোমার অধিক ছুঃখ কি হইতে পারে ? অতএব 

রাজধর্ম্ের অনুবর্তন পুর্ববক যুদ্ধে প্রবৃভ্ভ হও । বুথ কাপুরুষ- 
রৃর্তি অবলম্বন করিয়া, পুর্ববপুরুষগণের নামলোপ এবহ 
আপনিও সোদরগণের সহিত ক্ষীণপুণ্য হইয়া, পাপময় 
নিরয়গতি লাভ করিও না। 



উদ্যোগ পর্ব? ৪০৩ 

ত্রয়ক্তিশদধিক শততম অধ্যায়! 

কুম্তী কহিলেন, হে পরস্তপ ! এস্থলে উদাহরণ স্বরূপ 
বিছুলাসঞ্জয় সংবাদ নামে একটী পুরাতন ইতিহাস কীর্তন 

করিতেছি, শ্রবণ কর। ইহা অপেক্ষা অধিক হিতজনক সম্ভব 
হইলে, পরে কীর্ভন 'করিবে। 

বিছুলা নামে এক সহ্ুকুলসম্ভৃতা দূরদর্শিনী রাজনন্দিনী 
ছিলেন। তিনি ক্ষত্রধর্্মনিরতা, কোঁপন ও কুটিল স্বভাব- 
সম্পন্ন, এব বহুতর রাজসমাজে বিখ্যাতি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। এঁ কর্কশ প্ররূতি রাজতনয়৷ স্বীয় ওরস পুত্রকে 
সিন্ধুরাজ কর্তৃক পরাজিত হুইয়া শয়ান থাকিতে দেখিয়া 
এই বলিয়া ভগসন! করিয়াছিলেন, রে শত্রনন্দন! তুমি 
আমার পুত্র নহে; আমার গর্ভেও তোমার জন্ম হয় নাই 
এবং তোমার পিতাও তোমার জন্ম দাতা নহেন। তুমি 
কুলের কণ্টক স্বরূপ কোথা হইতে আসিয়াছ। তোমার 
পুরুষকারের লেশ মাত্র নাই; আকার, বুদ্ধি ও প্রবৃ্তি 
ক্লীবের ন্যায়; তোমারে পুরুষ বলিয়া গণনা! করাই অবি- 
ধেয়। হায়! তুমি একবারেই নিরাশ্বাস হইয়। পড়িয়াছ। 
রে ছুর্ববদ্ধে! যদি কল্যাণ কামনা থাকে, তাহা হইলে 
পুরুষোচিত ভার বহন কর। অল্পে স্তষ্$ থাকিয়া অপ- 
রিমেয় আত্মারে অনর্থক অবমানিত করিও ন ভয় পরি- 
হার পূর্বক উত্সাহ ও অধ্য বসার সহকারে শঙ্কীকুলচিন্ত 
দুড়ীকৃত কর। রে কাপুরুষ! পরাজিত ও অভিমান শুন্য. 
হইয়া, বন্ধুবর্গের শোক ও শক্রগণের হ্র্ষবর্ধন পুর্ববক 
এরূপে শয়ান থাকিও না; সন্থর গাত্রোখান কর। হায়'! 



৪০৪ মহাভারত । 

ক্ষুদ্র নিন্নগ! সকল অল্পজলেই পরি পুর্ণ হয়, মুষিকের অঞ্জলি 
অল্পদ্রব্যেই পুর্ণ হয়, কাপুরুষগণ অল্পলাভেই পরিতৃপ্ত ও 
সন্তুষ্ট হুইয়! থাকে । রে কুলপাংশন ! বরং কুপিত ভূজঙ্গের 
দশনোৎ্পাতন করিয়!, ম্ৃত্যুযুখে নিপতিত হও; তথাপি 
কুদ্ধরের ন্যায় কাপুরুষতাবে নিহত হইও না । জীবিতাশ! 
পরিত্যাগ পুর্ববক বিক্রম প্রকাশ কর। এবং গ্লগনচারী 
শ্বেনপক্ষীর ন্যায় অকুতোভয়ে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ, আক্রোশ 
বা তুৃষ্ণীন্তাব অবলম্বন করিয়া, শক্রগণের ছিদ্র অন্বেষণ কর। 
কি নিমিত্ত বজাহত স্বৃতের ন্যায় শয়ন করিয়! রহিয়াছ ; সত্বর 
গাত্রোথান কর ; শক্রহস্তে পরাজিত হইয়া, নিদ্রিত হইও 
না। ভুমি অন্তগত না হইয়া, পুরুষকাঁর দ্বারা সর্বত্র 
বিখ্যাত হও। মধ্যম উপায় সন্ধি, অধম উপায় ভেদ ও 
নীচ উপায় দান এই সকল উপায় অবলম্বনে মানস করিও 
না। উত্তম উপায় দণ্ড প্রয়োগ করিবার চেষ্টা কর, তিন্দুক 
কাঠের অলাতের ন্যায় মুহুর্তমধ্যে প্রজ্বলিত হও; জীবি- 
তাশী হইয়া, জ্ববালাশুন্য ভূষা্নির ন্যায় অবসাঁদ ধূমে আচ্ছন্ন 
হইও না, চিরকাল ধুমায়িত থাক অপেক্ষা মুহূর্তমাত্রও 
প্রজ্বলিত হওয়! শ্রেয়ঃ। কোন ভূপতির গৃহে যেন নিতান্ত 
উগ্র বা নিতান্ত মৃছুপুত্র 'জন্ম গ্রহণ না করে। রণকোবিদ 
বীরপুরুষ সম্মুখ সংগ্রামে গমন করিয়া, মানুষসাধ্য - যাবতীয় 
উদ্কৃষ্ট কার্য সম্পাদন পুর্ববক ধর্মের নিকট অধণী হন, এবং, 
আত্ম প্রলাদ লাভ করেন। পণ্ডিতগণ লাভ বা অলাভ কিছু- 
তেই সন্তপ্ত হন না; ধনলালসা পরিহার পুর্ববক নিরবচ্ছিন্ন 
বলপাধ্য কার্যে প্রবৃত্ত হইয়। থাকেন। অতএব, হে পুত্র ! 
হয় বানুবীর্ধ্য প্রদর্শন কর, না হয় পঞ্থত্ব প্রাপ্ত হও। ধর্মে 
আস্থ! শূন্য হইয়া, বৃথ! জীবনতার বহনের প্রয়োজন কি? 
হে ব্লীব! তোমার ইঞ্টীপূর্ত, কীর্তিকলাপ ও ভোগ মুল 



উদ্যোগ পর্ব ৪৯৫ 

রাজ্যৈশ্বর্ষয সমুদায়ই বিনষ্ট হইয়াছে । তবে আঁর কি জন্য 
বৃখা জীবন ধারণ করিতেছ £ বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি আপনার পতন- 
সময়েও শক্রজঙ্ঘ। শ্রহণ পূর্বক তাহার সহিত নিপতিত 
হইবে ; ছিন্নমূল হইলেও ভগ্নোদ্যম বা বিষ হওয়া! কর্তব্য 
নহে । অতএব মহাপ্রাণ ঘোটকগণের দ্ৃষ্টাত্ত।নুলারে বিক্রম 
প্রকাশ পুর্ববক ভার বহন এবং পুরুষকার, স্ব ও অভিযান 
অবলম্বন কর। এই কুল তোমার নিমিত্ত ই অবসন্ন হইয়াছে ; 
অতএব তুমিই ইহার উদ্ধার কর। 

লোকে যাহার অদ্ভুত মহৎ চরিত্র জল্লিত না হয়, সেস্ত্রী 
বা পুরুষ কিছুরই মধ্যে গণনীয় নহে; তাহার জন্ম কেবল 
লোকসংখ্যাবদ্ধনের নিমিত। দান, সত্য, তপস্তা, বিদ্যা 
ও অর্থ লাত বিষয়ে যাহার যশ উদ্ঘোষিত না হয়, সে 
জননীর বিষ্ঠা স্বরূপ । যে ব্যক্তি অধ্যয়ন, তপস্যা, সম্পত্তি 
ও বিক্রম প্রভৃতি দ্বারা অন্যকে পরাভব করিতে পারে, 
সেই যথার্থ পুরুষ । হে পুত্র! মুর্খ ও কাপুরুষের ন্যায় অযশ- 
স্কর ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করা তোমার কর্তব্য নহে। বন্ধুগণ 
লোকের অবজ্ঞাস্পদ, গ্রাসাচ্ছাদনবিহীন, নীচাশয়, হীন- 
বীর্য ও শত্রগণের আনন্দবর্ধন ব্যক্তি ক্তরে প্রাপ্ত হইয়া, কদাঁচ 
সুখী হয় না। 

বোধ হইতেছে, আমাদিগকে টিনা রাজ্য হইতে 
নির্বাসিত, সর্ববকামবিবর্জিতত ও দীনভাবাপন্ন হইয়া, 
জীবিকীভাবে প্রাণ ত্যাগ করিতে হইবে। হে পুত্র! তুমি 
কুলনাশক ও অসদৃশ ব্যবহারলম্পন্ন; তোমারে উদরে 
স্থান প্রদান করিয়া, আমি কলির জননী বলিয়া জনসমাজে 
বিখ্যাত হুইয়াছি। হায়! আমার ন্যায় কোন কামিনী যেন 
এরূপ ক্রোধশুন্য উৎ্াহশুন্য বীর্ধ্যশুন্য পুত্র প্রমব না 
করে। হে বস আর ধুমাগ়সিত হুইও না; প্রজ্বলিত হইয়া" 

(৫২) 
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শত্রু সংহাঁর কর 1 অরাতিগণের মস্তকোপরি ক্ষণযাত্রও 
প্রস্বলিত হওয়! শ্রেয়। রোষপর ক্ষমাহীন ব্যক্তিই যথার্থ 
পুরুষ ; যাহার ক্ষমা! ও ক্রোধ নাই; সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও 
নয়। সন্তোষ, দয়া, শক্রগণের বিরুদ্ধে অনুণাঁন ও তয় 
ভ্রীবিনাশ করে; নিরীহ লোকের কদাচ মহত্ব লাভ হয় ন1। 
অতএব এক্ষণে তুমি আত্মারে পরাভবদোষে পরিত্রাণ করিয়া 
পুনরায় স্বার্থপাধনে প্রুত্ত হুও। এবং হৃদয়কে লৌহতুল্য 
করিয়া, সম্পত্িলাভের চেষ্ট। কর।” প্রজাপালন প্রভৃতি 
গুরুতর কার্যযভাঁর বহনে সমর্থ বলিয়াই লোকের নাম পুরুষ 
হুইয়াছে। যে ব্যক্তি স্ত্রীব ব্যবহার করত জীবনধারণ করে, 
তাহার পুরুষনাম নিরর্থক । দিহহের ন্যায় বিক্রান্ত শুরবীর 
মহাশয় ব্যক্তি পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলেও, তদীয় অধিকারম্থ প্রজা- 
গণ হৃষ্টচিত্তে কালযাপন করে। যে বিচক্ষণ ভূপতি আপ- 
নার সুখপরিহা'র পুর্ববক রাঁজলক্ষমীর অন্বেষণে প্রবৃত্ত হন, 
তিনি অচিরা বন্ধুবান্ষবগণের আনন্দ উৎপাদন করেন! 

সপ্তায় কহিলেন, মাতঃ ! আমি তোমার নেত্রপথের অন্ত- 
হিত হইলে, তোমার আভরণ, ভোগনুখ, সমগ্র পৃথিবী ব! 
জীবনে প্রয়োজন কি £ 

বিছুলা কহিলেন, বস ! আমার অভিলাষ এই যে, 
তোমার শত্রগণ অনাদৃত ব্যক্তিদিগের ও মিত্রগণ আদৃত 
ব্যক্তি সকলের প্রীপ্যলোক লাভ করুক । তুমি ভূত্যগণপরি- 
বর্জিত পরপিক্ডোপজীবী দীনসত্ব হীনগণের বৃত্তি অনুবর্তন 
করিও না । যেমন প্রাণিগণ জলধরের ও দেবগণ দেবরাজের 
অনুজীখী ইন, সেইরূপ ব্রাহ্ধণ ও নুহৃদ্গণ তোমার আশ্রয়ে 
জীবিক! নির্বাহ করুন ।প্রাণিগণ পরিণতফলসম্পন্ন মহীরুহের 
ন্যায় ধাহারে আশ্রয় করিয়। জীবিত থাকে, তাহাঁরই জীবন 
সার্থক । যে ব্যক্তি আপনার বাহুবলেই জীবন যাঁপন করে, 



উদ্ব্যোগ পর্ধ । ৪০৭ 
মে ইহলোঁকে বিপুল কীর্তি ও পরলোকে সদ্গতি লাতে 
সমর্থ হয়। 

চতুত্ত্ি”শদধিক শততম অধ্যায় । 

বিছুল৷ কহিলেন,'হে বস! যদি ঈদৃশী দুরবস্থা সময়ে 
পুরুষকার পরিত্যাগ কর, তাহ! হইলে, অচিরাৎ্ হীনজন- 
সেবিত নীচমার্গে পদার্পণ করিতে হইবে। যে ক্ষত্রিয় বৃথা 
জীবিতাশায় সাধ্যানুসারে বিক্রম সহকারে তেজঃ প্রদর্শন ন! 
করে, পর্ডিতেরা তাহারে চৌর্্য বলিয়া! নির্দেশ করেন । 
হায়! যেমন মুসূর্ধ, ব্যক্তির ওষধ রুচিকর হয় না, সেইরূপ 
প্রকৃতন্ার্থসম্পন্ন, যুক্তি ও গুণভুয়িষ্ঠ স্ুভাষিত সকল 
তোমার মনোনীত হইতেছে না। সিন্ধুরাজ সহায়সম্পন্ন 
বটেন, কিন্তু কেহই তাহার প্রতি অনুরক্ত নহেন। দৌর্বল্য 
ও উপায়পরিজ্ঞান অভাবে তাহার! আত্মপরিত্রাণে অসমর্থ 

হইয়া, নিরস্তর তাহার ব্যসন প্রতীক্ষা করিতেছে । তদৃভিন্ন 
তাহার প্রকাশ্য শক্রগণ তোমার পুরুষকার দেখিলে, যতু- 
সহকারে স্ব স্ব সহায় সম্পত্তি সংবদ্ধিত করত তোমার সহিত 
উহার প্রতিকূলে সমুখিত হইবে। অতএব তাহাদের সহিত 
মিলিত হুইয়।, শত্রুর ব্যন অপেক্ষা করত গিরিছুর্গ আশ্রয় 
কর। সিন্ধুরাজকে অজয় বা অমর ভাবিয়া চেষ্টাশুন্য হইও 
না। হেবশুস! তোমার নামমাত্র সঞ্জয়, কিন্তু তোমাতে 
জয়ের কার্য্য কিছুমাত্র নাই। এই জন্যই বলিতেছি, আপনার 
নাম সার্থক কর। এক বিচক্ষণ ব্রাহ্ষণ তোমার বাল্যাবস্থায় 
বলিয়াছিলেন, এই বালক প্রথমতঃ মহাছুঃখে নেপতিত 
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হইবে; পরিণামে বিপুল সম্দ্ধি লাভ করিবে। অদ্য তীহাঁর 
বাক্য ম্মরণ করিয়াই আমি তোমার বিজয়সম্ভাবনায় এরূপ 
আগ্রহ সহকারে উত্তেজিত করিতেছি । আমি নিশ্চয় জানি, 

যে ব্যক্তি স্বয়ং যথার্থ নীতি অনুসারে কাধ্য করে এবং 
অন্যান্য লোকেও যাহার অর্থলিদ্ধি বিষয়ে সাহায্য করে, 

তাহার মনোরথ পুর্ণ হয়, সন্দেহ নাঁই। হে সঞ্জয়! সঞ্চিত 
বিষয়ের ক্ষয় হউক, বা বৃদ্ধিই হউক, কিছুতেই নিবৃত্ত 
হইব না, এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া, যুদ্ধে মনোনিবেশ কর ; 
এক বারেই উহা পরিত্যাগ করিও ন1। মহর্ষি শম্বর বলিয়া- 
ছেন, যে অবস্থায় অন্নের নিমিত্ত প্রতিদিন লালায়িত হইতে 
হয়, তাহ! অপেক্ষা পাপময়ী অবস্থা আর নাই। তিনি এরূপ 
অবস্থাকে পতিপুত্রনিধন অপেক্ষাও সমধিক কষ্টজনক 
বলিয়াছেন। ফলতঃ, দারিদ্রছুঃখ মরণের অন্যতর নাম। 

দেখ, আমি মহাকুলপ্রসৃতা; হৃদ হইতে হদান্তরগতার 
ন্যায় শ্বশুরকুলে আসিয়া, সকলের কতশপদ প্রাপ্ত হইয়াছি 
এবং স্বামীর বনুমানভাগিনী ছিলাম | পুর্বে সুহ্বদ্বর্ণ 
আমারে মহামুল্য মাল্য, অলঙ্কার ও গন্ধান্ুলেপ বিভৃষিত 
শরীরে সর্বদা হর্ষসম্পন্ন অবলোকন করিতেন ; এক্ষণে 
তাহারা আমারে দারুণ -ছুর্দশাগ্রস্ত নিরীক্ষণ করিতেছেন । 
হে সগ্য় ! ভূমি যখন আমারে ও তোমার ভাধ্যাকে দীন- 
হীন! ও ছুর্ববলা অবলোকন করিবে, তখন তোমার জীবন- 
ধারণের ইচ্ছ। বিনষ্ট হইবে। আর দাসদাসী আচার্য্য প্রভৃতি 
সকলেই জীবিকাভাবে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলে, 
তোমার জীবিতপ্রয়োজনও পর্যবসিত হইবে । আমি যদি 
তোমারে পুর্বেবের ন্যায় যশ ও গৌরবজনক ক্রিয়াকলাপের 
অনুষ্ঠান করিতে না দেখি, তাহা হইলে আমারই- বা হৃদয় 
কি রূপে শান্তি লাভ করিতে পারে ? কোন ত্রাহ্ধণ আমার 
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নিকট যাচ্ঞ1 করিলে, ভীহারে নাই এই বাঁক্য বলিতে 
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়। যাইবে । পুর্বে আমি বা আমার 
স্বামী কাহারও মুখ হইতে “ নাই; এই বাক্য বিনির্গত হয় 
নাই । আমরা সকলেরই আশ্রয় ছিলাম, কিন্তু কাহারেও 
আশ্রয় করি নাই। অতএব এক্ষণে পরের আশ্রয়ে জীবিকা 
নির্বাহ করিতে হইলে, আমি নিশ্চয়ই প্রাণত্যাগ করিব। 
অতএব এক্ষণে তুমিই প্লবস্বরূপ আমাদিগকে এই অপার 
দুঃখ ও বিপদৃপারাবার হইতে উত্তীর্ণ কর। তজ্জন্য তোমারে 
যদি অন্সগানে অবস্থিত ও ঘোরতর সংকটে পতিত হইতে 
হয়, তাহাঁও স্বীকার করিতে হইবে । অধিক কি, আমাদের 
মৃতদেছে জীবন সঞ্চার কর। যদি জীবনধারণের বানন। 
থাকে, তাহ! হইলে শব্রপরাজয়ে সচেষ্ট হও; অন্যথা, 
এরূপ ব্লীববৃত্তি অবলম্বন পুর্ববক চিরকাল নির্বিিথ ও ভগ্রমন! 
হইয়া থাকা অপেক্ষা তোমার জীবন ত্যাগই শ্রেয়ঃ। 
শৌর্যশালী ব্যক্তি একমাত্র শক্র পরাজয় করিগাইউ, প্রসিদ্ধি 
লাভ করিতে পারে। দেখ, দেবরাজ একমাত্র বৃত্রাস্ুর- 

বধ নিবন্ধন মহেন্দ্রনাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এবং সমস্ত দেব- 
গণের প্রভূ হইয়া, সর্বলোকের আধিরাজ্য গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। উৎ্সাহুসম্পন্ন বীরপুরুষ লমরে আত্মনাম প্রখ্যাপন 
পূর্বক শক্রদিগকে আহ্বান করিয়।, যুদ্ধবিক্রমে তাহাদের 
সেনাগ্রভাগ বিদ্রাবিত ব৷ প্রধান নৈনিক পুরুষের সংহার 
পূর্বক যশ লাভ করিতে পারিলেই, অন্যান্য অরাতিগণ 
ভয়োদৃবিগ্র হইয়া, আগন। হইতেই অবনত হয়। কিন্তু কাপু- 
রুষগণ স্বয়ং অবসন্ন হইয়া, আত্মত্যাগসমুদ্যত বীর পুরু- 
যকেও সর্বতোভাবে সিদ্ধকাম করে। সাহনসম্পন্ন সাধুগণ, 
রাজ্য বা জীবনই বিনষ্ট হউক, প্রাপ্ত শন্রকে নি£শেষিত 
ন।করিয়। ক্ষান্ত হন না। অতএব, হে বগল! একমাত্র বিক্রম 
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প্রভাঁবেই স্বর্গদ্বার বা অস্ত সদৃশ রাঁজ্যপদ লব্ধ হইতে 
পারে, ইহ] হৃদয়ঙ্গম করিয়া প্রস্তলিত অলাতদণ্ডের ন্যায় 
শত্রচক্রে নিপতিত হও । এবং শক্র বিনাশ পুর্ববক ্বধর্ম্ম 
প্রতিপাদন কর। আমি যেন তোমারে শোঁকাকুল ন্ুহৃদ্ ও 
হর্যাবিষ্ট শক্রগণে পরিবেষ্তিত হইয়া, নিতান্ত কাতর ও 
দীনহীনের ন্যায় রোদন করিতে না দেখি। হেবুল! তুমি 
পূর্বের ন্যায় প্রফুল্ল হৃদয়ে সৌবীরকামিনীদিগের শ্লাঘা ও 
প্রমোদ লাভ কর; অবসন্ন হইয়া সৈম্ধব রমণীগণের বশ- 
গ্রামী হইও ন|। তোমার ন্যায় রূপ, গুণ, বিদ্যা, কুল, যশ ও 
প্রতিপন্তিসম্পন্ন যুব! পুরুষ বুষভের ন্যায় অন্যের আজ্ঞাবহ 
হুইয়!, জুগুপ্ঘিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার আর 
মরণের অপেক্ষা কি? আমিও তোমারে দীনবশ অন্যের 
অনুরৃত্তি করিতে দেখিলে, শান্তিলাভ করিতে পারিব না। 

আর অন্যের পৃষ্ঠচর নরাঁধম পুরুষ কোন কাঁলেও এই বংশে 
জন্ম গ্রহণ করে নাই। অতএব অন্যের অনুবর্তন পুর্ববক 
জীবন ধারণ করা তোমার উচিত নহে । 

বিধাত! ক্ষত্রিয়গণের যেরূপ চিরপ্রমিদ্ধ চিরন্তন ধর্ম 
নির্দিষ্ট করিয়! দিয়াছেন এবং পূর্বাপর পণ্ডিতগণ তদ্দিষয়ে 
যেরূপ উল্লেখ করেন, ত্সমস্ত আমার বিদিত আছে। যে 
ব্যক্তি প্রসিদ্ধ ক্ষব্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ পুর্ববক সর্ধব ধর্মের 
প্রকৃত মরন অবগত হয়, প্রাণভয়ে শক্রর নিকট অবনত 
হওয়] তাহার কর্তব্য নহে। উদ্যম সাক্ষাৎ পুরুষকার ; অত- 
এব সর্ববদ1 উদ্যোগী হইবে ; কদাচ অবনত হইবে ন1। 
অকাণ্ডে মৃর্ত হওয়। শ্রেয়,তথাপি অবনতি স্বীকার কর বিধেয় 
নহে। মহাত। বীরপুরুষ মত্তমাতঙ্গের ন্যায় বিচরণ করিবেন; 
কেবল" ধর্্মানুরোধে ব্রান্মণের নিকট অবনত হইবেন; এবং 
বলপুর্ববক অন্যান্য বর্ণের বশ্যতা সাধন ও ছুক্ষাধধ্য নিবারণ 
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করিবেন। তাহাতে সহায়সম্পন্ন বা নিরাশ্রয় হইয়া পড়ি- 
লেও চিরজীবন সেইরূপ অনুষ্ঠান করিবেন । 

পঞ্চত্রি”শদধিক শততম অধ্যায় । 

তখন সপ্তায় কহিলৈন, হে অকরুণে ! হে বীরাঁভিযানিনি 
জননি! নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে, বিধাত। তোমার হৃদয় 
লৌহময় করিয়াছেন | ক্ষত্রিয়দিগের আচার ব্যবহার কি 
বিচিত্র! আমি তোমার একমাত্র পুত্র; তথাপি তুমি পর- 
মাতার ন্যায় আমারে কঠোর বাক্যশল্যে বিদ্ধ এবং সমর- 
কবলে নিক্ষিপ্ত করিবার চেষ্টা করিতেছ। কিন্তু জিজ্ঞাসা 
করি, আমারে যদি দেখিতে না পাঁও, তাহা হইলে, সমগ্র 
পৃথিবী, আভরণ, ভোগন্ুখ বা জীবনে তোমার প্রয়োজন 
কি? 

বিছুল। কহিলেন, বুম ! ধর্ম ও অর্থের উদ্দেশেই মনু- 

য্যের সকল কার্য্য আরন্ধ হয়। আমি সেই ধন্মার্থ লক্ষ্য 
করিয়াই তোমারে যুদ্ধে প্রেরণ করিতেছি । দেখ, তোমার 
পরাক্রমপ্রদর্শনের এই সমুচিত অবসর উপস্থিত; এ সময়ে 
কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে বিমুখ হইলে, তুমি লোকসমাজে 
অবমানিত হইয়া, আমার অতিমাত্র অনিষ্ট করিবে! তোমার 
আর অর্থসম্পত্তি বা খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভের সম্ভাবন! থাকিবে 
না । তোমার অযশ দর্শনেও যদি তোমারে স্নেহ বশতঃ 
নিবারণ না করি, তাহা হইলে তাহা প্রকৃত ন্নেহের, 
কার্য্য হইবে ন!। পণ্ডিতের। এরূপ শ্েহকে সামর্থ ও' হেভু- 
শুন্য গর্দিভীবাৎ্সল্য বলিয়া নির্দেশ করেন। অতএব তুমি 
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মুঢগণাঁচরিত সাধুবিগর্হিত পথ পরিহার কর। দেখ, এই 
পৃথিবীতে অনেকেই অবিদ্যাতিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে; 
তুমি সেই অবিদ্যার হস্ত অতিক্রম পুর্ব সদাচার অবলম্বন 
কর ; তাহ হইলেই আমার প্রীতিভাজন হুইবে। যে ব্যক্তি 
উক্ত রূপ সদ্বৃত্তসম্পন্ন স্ুবিনীত পুত্র পৌত্রাদির প্রতি 
প্রীতিমান্ হয়, তাহার প্রীতিই যথার্থ; নতুবা যে ব্যক্তি 
উদ্যোগ ও বিনয়শুন্য পুত্রের প্রতি প্রীতি করেন, তাহার 
পুত্রফল এক বারেই ব্যর্থ হুইয়! যায় 1 যে সকল নরাধম 
মনুষ্যোচিত কর্তব্য কার্য্ের অনুষ্ঠানে পরাউ মুখ এবং গর্হিত 
কার্য্যের পরতন্ত্র, তাহারা! কোন লোকেই ন্ুখ লাভ করে 
না। ফলতঃ, যুদ্ধ ও জয়ের নিমিত্ই ক্ষত্রিয়ের জন্ম হইয়াছে । 
শক্রজয় বা আত্মবিনাশ, উভয়থাই ক্ষত্রিয়ের ইন্দ্রলোক লাভ 
হয়। শক্রদিগকে বশীভূত রাখিয়া ক্ষত্রিয় পুরুষ যে সুখ 
সমৃদ্ধি লাভ করে, ইন্দ্রলোকেও তাহা! সংঘর্টত হয় না! 
মনস্থী ব্যক্তি শত্রকর্তৃক পরাজিত হইলে, রোষানলে দহ্য- 
মান ও জিগশীষাপরবশ হইয়া, আত্মবিসর্জন বা শত্রসংহার 
উভয়ের একতর পক্ষ অবলম্বন করেন, অন্যথা তাহার হৃদয়ে 
শান্তিসঞ্চখার হয় না । প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ স্বল্প বিভব আপ্রয় জ্ঞান 
করেন; কিন্ত স্বল্প এশ্ব্য যাহার প্রিয় হয়, সে তদ্দারা অচি- 
রা বিনষ্ট হইয়! থাকে । প্রিয় বস্তুর অসদ্ভাবে কখন 
কল্যাণ লাভ হয় ন!; প্রত্যুত সাগরগামিনী জাহ্বীর ন্যায় 
শীঘ্রই বিলীন হইয় যায়। 

সগ্তয় কহিলেন, জননি! পুত্রের প্রতি তোমার এরূপ 
বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য নহে; তুমি জড় ও মুকের ন্যায় 

হইয়া, করুণ! প্রদর্শন কর! 
বিছুল| কহিলেন, বস! তোমার বাক্য শুনিয়া, আমি 

পরম প্রীতিলাভ করিলাম । তুমি আমারে জননীর কর্তব্য 
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কাধ্যে নিয়োজিত করিতেছ ; আমিও তজ্জন্য তোমারে 
কর্তব্য কার্যে প্রবৃত্ত হইতে উপরোধ করিতেছি । হে 
বন! তুমি যখন সমুদয় সৈন্ধবকুলস নির্মল করিয়া, 
সম্পূর্ণ জয় লাভ করিবে, তখনই তোমারে সমাদর 
করিব । 

সঞ্জয় কহিলেন, জননি ! আমি ধন ও সহায়বিহীন হইয়া, 
কি রূপে জয় লাভ করিব? আমি স্বীর দুরবস্থা! চিন্তা করিয়া, 
তদ্বিষয়ে হতা শ্বাস হইয়াঁছি। দুক্ষর স্বর্গলাভের ন্যায় আমার 
রাজ্যপ্রাপ্তির অভিপ্রায় এক বারেই নিরুন্ত হইয়াছে । অত- 
এব যদি আমার সিদ্ধিলাভের কোন উপায় থাকে, বলুন, 
আমি তদনুসারে আপনার অনুশাসন প্রতিপালন 
করি। 

বিছুলা কহিলেন, সিদ্ধি লাভ হইবে ন! পুর্রবেই এইরূপ 
চিন্ত। করিয়। আত্বারে অবমাননা! কর! উচিত নহে । কেন না, 
ঘটনাক্রমে অসিদ্ধ অর্থও লব্ধ হইতে পারে , আবার উপস্থিত 
বিষয়েও বঞ্চিত হইতে হয়। ফলতঃ, উপযুক্ত উপায় অবল- 
ন্বন করিলে, অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হয়। অজ্ঞান বশত? রোষ- 

মাত্র আশ্রয় করিয়াই কার্য্যানুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে । কর্ম্ম- 
মাত্রেরই ফলসিদ্ধির অস্থিরতা দৃষ্টিগোচর হয়। যেব্যক্তি 
এইরূপ অনিশ্চয়ত্ব পর্যযালোচন। করিয়াও, কার্বযানুষ্ঠানে 
পরাত্ম,খ ন! হয়, তাহার অভীষ্ট/(সদ্ধির সম্ভাবনা ও অস- 
স্তাবন! উভয়ই হইতে পারে; কিন্তু যে ব্যক্তি অনিশ্চিত 
বোধে এক বারেই বিরত হয়, সে কোন কালেও সিদ্ধমনো- 
রথ হইতে পারে না। ফলতঃ চেষ্টাশৃন্য হইলে, অসিদ্ধি- 
রূপ একমাত্র ৭, আর চেষ্টা করিলে দিদ্ধি ও অনিদ্ধি রূপ 

উভয় গুণই সম্ভবিতে পারে । অধিক কি, কর্মনরস্তের পুর্ব 
অনশ্চয়ত্ব সম্ভাবনা করির। ভগ্নোদ্যম হইলে, বুদ্ধি ও সম্দ্ধি 

(৫৩1 
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উভয়ই প্রতিকুলবর্তিনী হয়; অতএব দিদ্ধিলাত নিশ্চয় 
ভাবিয়া, অব্যাকুল হৃদয়ে উদ্যম সহকারে সর্ব কার্ধ্েয তৎ- 
পর হওয়া কর্তব্য । 

যে ধীমান নরপতি দেবতা ও ব্রান্ষণগণের আরাধন! 
এবং স্বস্ত্যয়নাদি যাবতীয় মাঙ্গলিক কর্্দের অনুষ্ঠান দ্বার! 
অভীষ্টলাভের যত্ব করেন, তিনি অবশ্যই লব্ধমনোরথ হন। 
পুর্ববদিক যেরূপ প্রভাকরকে আলিঙ্গন করে, সেইরূপ লক্ষ্মী 
তাহার অঙ্কগামিনী হন। হে সপ্তায়! আমি উপদেশার্থ যে 
সকল নিদর্শন, উপায় ও উৎসাহ বর্ধন বাক্য প্রয়োগ করি- 

লাম, তোমারে তাঁহার অনুরূপ দেখিতেছি। অতএব তুমি 

পৌরুষ প্রকাশ পুর্বক সর্ব প্রষত্বে অভিপ্রেত পুরুষার্ধ 
গ্রহে প্ররুত্ত হও। তুমি যত্বপরায়ণ হইয়া, ভ্রুদ্ধ লু” 

ক্ষীণ, অবমানিত, গর্বিবিত ও স্পর্দাশীল ব্যক্তিদিগকে বশী- 
ভূত কর এবং অশ্রিম ধনদন করিয়া, সকলের প্রিয়বাঁদ ও 
কল্যাণ সাধনে সমুদ্যত হও। তাহ! হইলে, প্রচণ্ডবেগ পবন 

যেরূপ ঘনতর ঘনঘটা ছিন্ন ভিন্ন করে, সেইরূপ তুমি 
শক্রদিগকে নির্ভিন্ন করিতে পারিবে এবং কলের অগ্র- 
বত্তা ও প্রীতিভাজন হুইবে। 

যে শত্রু জীবিতাশা৷ পরিত্যাগ পুর্ববক যুদ্ধে সমুদ্যত হয়, 
সে গৃহাগত সর্পের ন্যায় নিতান্ত উদ্বেগজনক । পরাক্রান্ত 
শক্রুরে বশীভূত কর! অসাধ্য হইলে, দূত দারা! তাহার নিকট 
সন্ধি ব দানের কথ। উত্ধাপন করিবে । ফলতঃ, তাহাতে ই 
সে বশীভূত হইবে। এই রূপে লন্ধাম্পদ হইলে, ধনরৃদ্ধি 
হইয়া! থাকে, সন্দেহ নাই। মিত্রগণ ধনবানের পুজা ও আশ্রয় 
গ্রহণ এবং ধনহীন ব্যক্তিরে পর্রত্যাগ করেন। তাহারা 
ধনহীনের নিকট আশ্বাসবদ্ধ হইতে সাহমী হন না এবং 
তাহার নিন্দ। করিয়া থাকেন। যে ব্যক্তি, শত্ররে সহায় 
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করিয়া, বিশ্বাসবদ্ধ হয়, তাহার রাজ্যপ্রাপ্তির বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা । 

ষটত্রি”শদধিক শততম অধ্যায় 

হে বস! কোনশ্রকার আপদেই রাজার ভীত হওয়া 
উচিত নছে। অন্তঃকরণে ভয় উপস্থিত হইলেও, বাহে 
প্রকাশ করিবেন না। তাহা! হইলে, রাজ্য, অমাত্য, বল 
প্রভৃতি সকলেই ভীত হইয়া, সমুদায় পৃথিবী ভেদ করিবে ১ 
কেহ কেহ শক্রর শরণাপন্ন হইবে; কেহ কেহ পরিত্যাগ 
করিবে এবং যাহার! পুর্ব্বে অবমানিত হইয়াছিল, তাহার! 
প্রহার করিতে সমুৎ্স্ুক হুইবে। যাহার! অত্যন্ত নুহ 
তাহারাঁই কেবল উপাসনা! করে; অথবা বদ্ধব্স1 ধেনুর 
ন্যায় অশক্তিবশতঃ কেবল কল্যাণ কামনা করে; অতএব 

প্রভূ শোকার্ত হইলে শোক করিয়া থাকে! তোমার 
পুর্ববপুজিত নুহৃদ্গণ এখনও বিদ্যমান আছেন; তাহার! 

কায়মনোবাক্যে তোমার রাজ্যরম্ষীর বাসন। করেন । তুমি 
তাহাদিগকে ভয়ব্যাকুল করিও ন।; তাহারা যেন তোমারে 
শঙ্কিত দেখিয়া, পরিত্যাগ না করেন। 

হে বশুস! আমি তোমার পৌরুষ, প্রভাব ও বুদ্ধি পরীক্ষা 
এবং আশ্বাস বিধান ও তেজোরৃদ্ধির নিমিতই এইরূপ 

বলিলাম । যদি এই সকল তোমার বোধগম্য ও যথার্থ 
বলিয়৷ প্রতীতি জন্মিয়া থাকে, তাহ! হইলে ধৈর্য্য সহকারে 
জয়ার্থ সমুখিত হও। হে সপ্তায়! তোমার অবিদিত আমা-। 

দের'অতিবিস্তীণণ ধনাগার আছে; আমি ভিন্ন আর কেহই 



৪১৬ মহাভারত! 
উহ? অবগত নহে; আমি তোমারে তাহা প্রদান করিব! 
এতত্ডিন্ন তোমার শত শত সুখছুঃখসহ অপরা্ম,খ বান্ধবও 

বিদ্যমান আছেন। এরূপ লুহ্ৃদগণ কল্যাণ ও এশ্বরযাভি- 
লাষী পুরুষের সহায় ও সচিব স্বরূপ । 

বিছুলার পুত্র স্বভাবতঃ স্বল্পচেত। ছিলেন ; তথাপি জন- 
নীর এইরূপ বিচিত্রপদসমন্থিত মনোহর বাক্য শ্রবণে 
ভয় ও অবসাদ পরিহার করিলেন। তখন তিনি তাহারে 

কহিলেন, জননি ! আপনি যখন আমার ভাবী কল্যাণ প্রদ- 
শন করিতেছেন, তখন আমি হয় জলমগ্ন পৃথিবীর ন্যায় 
পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধার, ন। হয় সমরে প্রাণত্যাগ করিব। 
আমি কেবল তোমার অন্যান্য অনুশাসনবাক্য শ্রবণার্থ ই 
নিস্তব্ধ ভাব অবলম্বন পূর্বক মধ্যে মধ্যে উত্তর প্রদান করি- 

য়াছিলাম । ফলতঃ, ন্ুছুরললভ অস্বৃত পানে যেরূপ তৃপ্তির 
শেষ হয় না, সেইরূপ আপনার সুমধুর বাঁক্যরসাস্বাদনের 

বলবতী আকাঞ্া নিরুত্ভ না হওয়াতেই, আমি মৌনাবলম্বন 
করিয়াছিলাম। এন্সণে শত্রশীসন ও বিজয়লাভের নিমিত্ত 

উদ্যোগপরায়ণ হইলাম । 
কুন্তী কহিলেন, সপ্ভয় স্বীয় জননীর স্তৃতীক্ষ বাঁক্যশায়কে 

বৈদ্ধ ও অশিক্ষিত অশ্বের ন্যায় উত্তেজিত হইয়া, তাঁহার 

অনুশণসনের অনুরূপ কাধ্য করিয়াছিলেন | "রাজা শক্রু- 

পীড়িত ও অবসন্ন হইলে, অমাত্য অরাতিদলদলনের অনু- 
তম উপায় স্বরূপ এই তেজোবদ্ধন উপাখ্যান তাহারে শ্রবণ 
করাইবেন। বিজিগীষু ব্যক্তি এই জয়নামক ইতিহাস শ্রবণ 
করিবেন । ইহা এক বার মাত্র শ্রবণ করিলে, অচিরাৎ পৃথিবী 
জয় ও শত্রু সংহার করিতে পারা যায়। অধিক কি, গর্তিণী 
রমণী" বীরপুত্র প্রসবের কারণভূত ও পুংসবন স্বরূপ এই 
রূমণীয় বৃভান্ত শ্রবণ করিলে, শুরবীর পুত্র প্রৰ করেন, 
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সন্দেহ নাই। ক্ষত্রিয়কামিনী সমাহিত হইয়া, ইহা শ্রাবণ 
করিলে, নিশ্চয়ই বিদ্যাবীর, দানবীর, তপস্যারীর, ব্রাহ্গী- 
শোভাসমন্বিত, সাধুগণসম্মত, পরমতেজস্বী, মহাবল, মহা 
ভাগ, মহারথ, ধুতিমান্, ছুদ্ধর্ষ, সর্ববিজয়ী, অপরাজেয়, 
অসাধুগণের শাস্ত।, ধান্রিকগণের রক্ষাকর্তী সত্যবিক্রম বীর- 
তনয়ের জননী হইয়৷ থাকেন। 

সপ্তত্র”শদধিক শততম অধ্যায় । 

কুন্তী কহিলেন, হে কেশব ! ভূমি ভর্জভুনকে আমার নাঁম 
করিয়া বলিবে, হে বস! আমি তোমারে প্রসব করিয়! 
আশ্রম সন্নিধানে নারীগণ মধ্যে উপবিষ্ট ছিলাম, এমন 
সময়ে আকাঁশ হইতে এই দৈববাণী সমুখিত হইল, “হে 
কুত্তি ! তোমার এই পুত্র সাক্ষাৎ ইন্দ্রের ন্যায়। ইনি যশে 
স্বর্গমণ্ডল স্পর্শ করিয়া, ভীমসেনসহায়ে সমুদায় পৃথিবী 
পরাজয় ও সমুদায় লোক প্রমথিত করিবেন এবং বা্ুদে- 
বের সহায়তায় সংগ্রামে কৌরবঞ্চুল নির্মম ল করিয়া, অপ- 
হৃত পৈতৃক রাজ্যের পুনরুদ্ধার ও ভ্রাতৃগণের সহিত মিলিত 
হইয়া, মহাযজ্ঞ্রয় অনুষ্ঠান করিবেন?» হে দীশার্থ! সেই 
সত্যসন্ধ সব্যসাচীর বল কেবল তুমিই অবগত আছ। যে 
প্রকার দৈববাণী হইয়াছিল, তাহা! যেন সফল হয়। যদি ধর্ম 
থাকেন, তাহ! হুইলে সেই দৈববাণী সম্পূর্ণ হইবৈ। তুমিই 
সমুদয় সম্পাদন করিবে । আমি দৈববাণীর প্রতি দোঁধা-, 
রোপ করিতে পারি না । ধর্মকে নমস্কার করি)" ধশ্মই 
প্রজাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন। * 
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তুমি নিত্যোদ্যোগী বুকোদরকে এই কথা বলিবে, 
ক্ষত্রিয়পত্রীরা৷ যে জন্য সন্তান প্রসব করেন, তাহার সময় 
সমাগত হুইয়াছে। পুরুষশ্রেষ্ঠগণ বৈর প্রাপ্ত হইয়া, কখনই 
অবসন্ন হন না। হে মাধব ! ভীমের বুদ্ধি তোমার বিশেষরূপ 
বিদিত আছে; তিনি যে পর্য্যস্ত অরাতিদল দলন করিতে 
ন পারেন, তাবৎ শান্তিলাভে সমর্থ হন ন]। 

হে কেশব ! তুমি পাওুর পুত্রবধূ সর্ববধর্ম্নের বিশেষজ্ঞ 
যশন্ষিনী কৃষ্ণীরে এইরূপ কহিবে, হে'সগুকুলসন্ভুতে ! হে 
মহাভাগে ! হে মনস্ষিনি ! তুমি যে আমার পুন্রগণের প্রতি 
সাধ্বীসমুচিত ব্যবহার করিতেছ, তাহা! তোমার উপযুক্ত 
হইতেছে । 

ছে পুরুযোতম ! মাদ্রীর পুত্রদ্ধয়কে কহিবে, বস নকুল ! 

বম সহদেব ! তোমরা ক্ষত্রধর্ম্নের অনুগত; অতএব প্রাণ- 

পণে বিক্রযার্ডিত ভোগস্ুখের প্রার্থনা কর | বিক্রমলব্ধ 
অর্থই ক্ষত্রধরন্ম্মোপজীবীদিগের প্রীতিকর হয়। দেখ, তোমরা! 
ধর্ম্দের উন্নতি করিয়। থাক; অতএব তোমাদের সমক্ষে যে 
গ্রুপদনন্দিনীর প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, কোন্ 
ব্যক্তি তাহ! সহ করিতে পারে ? তোমাদের যে রাজ্য অপ- 
হত হইয়াছে এবং তোমরা যে দ্যুতে পরাজিত ও বিবামিত 
হইয়াছ, তাহাতে আমার কিছুমাত্র ছুঃখ নাই; কিন্তু সেই 
পতিপরায়ণ! ভ্রপদতনয়া যে সভামধ্যে রোদন করিতে 
করিতে ছুরাতআ্মাদিগের কটক্তি শ্রবণ করিয়াছিলেন, তাহাই 
আমার মর্দপীড়া সমুদ্ভাবন করিতেছে | ক্ষত্রধর্ম্মশীলিনী 
দ্রৌপদী নাথবতী হইয়াও যে তৎ্কালে অনাথা। হইয়াছি- 
লেন, তাহাই আমার অধিক দ্রঃখের কারণ । 

হে মহাবাহু ! তুমি সর্ববধনুদ্ধরাগ্রগণ্য ধনগ্য়কে কহিবে, 
হেবীর! তুমি দ্রৌপদীর প্রদর্শিত পথে বিচরণ কর।' হে 
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মাধব! ভীমার্জুন ক্রুদ্ধ হইলে, দেবগণকেও সংহার করিতে 
পারেন, ইহা তোমার অবিদিত নাই। কিন্তু তাহাদিগের 
সহধর্থ্িণী দ্রপদনন্দিনী:যে সভামধ্যে আগমন করিয়াছিলেন 
এবহ সেই স্থানেই দুঃশাসন যে কৌরবগণসমক্ষে ভীমসে- 
নকে কটুক্তি করিয়াছিল, ইহা অপেক্ষা ভাহাদিগের অপমা- 
নের বিষয় আর কি হইতে পারে? 

হে বস! তুমি আমার পুত্রদিগকে পুনরায় এই সকল 
স্মরণ করিয়! দিয়, পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদী ও তাহার পুত্রদিগকে 
কুশল জিজ্ঞাসা এবং আমার কুশলবার্তা প্রদান করিবে। 
এক্ষণে তুমি নির্বিবদ্ে গমন কর; আমার পুত্রদিগকে প্রতি- 
পালন করিও । 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, অনন্তর মহাবাহু কেশব কুন্তীকে 
অভিবাদন ও প্রদক্ষিণানন্তর মবগেন্দ্রগমনে তদীয় বাসভবন 
হইতে বিনির্গত হইয়া, ভীম্মাদি কুরুপুঙ্গবদিগকে বিদায় 
প্রদান পুর্ববক কর্ণকে রথারূঢ় করিয়া, সাত্যকি সমভিব্যাহারে 
প্রস্থান করিলেন 1 বান্থুদেব প্রস্থান করিলে, কৌরবগণ 
নিঙ্ভনে সমাগত হইয়া, পরস্পর তদীয় আশ্চর্য্য কার্য্যের 
পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এবং বলিতে লাগিলেন, 

সমুদায় পৃথিবীই মোহাচ্ছন্ন ও স্বৃত্যুকবলের বশীভূত হুই- 
য়াছে। ছুর্য্যোধনের মূর্খতাদোষে এই রাজ্য বিনষ্ট হইবে, 
সন্দেহ নাই। 

এদিকে যছ্ুকুলনন্দন যশোদানন্দন শৌরি নগরবিনিক্ষ,মণ 
পূর্ববক বহুক্ষণ কর্ণের সহিত মন্ত্রণ। করিলেন। পরে তাহারে 
বিদায় প্রদান পুর্ববক মহাবেগে সত্বর অশ্বদিগর্কে চালাইয়] 
দিলেন। মন ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী তদীয় বাহনগণ দারুক 
কর্তৃক পরিচালিত হইয়া, আকাশ স্পর্শ করত উদ্ধশ্বাসে 
ধাবমান হইল এবং দ্রুতগামী শ্েনপক্গীর ন্যায় যুহূর্তমধ্যে 



৪২০ মহাভারত । 

বহুপথ অতিক্রম পুর্ববক তাহারে উপপ্লব্যনগরে সত্বর সমুপ- 
স্থিত করিল । 

অফ্টত্রি”শদধিক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পাঁয়ন কহিলেন, দেবী কুস্তী কুঁষঞ্তকে যে সকল কথা 
বলিলেন, ভীক্স ও দ্রোণ তৎ্সযুদায় শ্রবণ করিয়া, শাসনা- 
তিবর্তী ছুর্য্যোধনকে কহিলেন, হে পুরুষশার্দ,ল ! কুস্তী 
কেশবসন্নিধানে যে সকল ধন্ার্থম্পন্ন অনুকভ্তম উগ্র বাক্য 
প্রয়োগ করিলেন, তাহ! কি তুমি শ্রবণ করিলে ? বাস্দে- 
বের প্রিয়পান্র তদীয় পুত্রগণ জননীর আদেশবাক্য অবশ্যই 
প্রতিপালন করিবেন । তীহাঁর! ধন্্পাঁশে বদ্ধ ছিলেন,বলিয়াই 
অশেষ ক্লেশ সা করিয়াছেন | এক্ষণে রাজ্যলাভ ব্যতিরেকে 

কদাচ শান্ত হইবেন না। তৃমি সভামধ্যে দ্রৌপদীকে যে 
ক্রেশ দিয়াছ, শুদ্ধ ধন্মভয়ে তাহারা তাহ! সহ্য করিয়াছেন ; 
কিন্তু অধুনা সে ধর্দ্মভয় নাই। কৃতাস্ত্র ধনঞ্জয়, দৃঢ়নিশ্চয় 
বকোদর, ধনুঃপ্রধান খ্াণ্ডীব, অক্ষয় তুণীরঘ্বয়, কপিধ্বজ রখ, 
অসামান্যবলসম্পন্ন নকুল ও সহদেব এবং অকুঠ্িতশক্তি 
বাস্ুদেবকে সহায় লাভ করিয়া, যুধিষ্ঠির কোন ক্রমেই ক্ষম। 
করিবেন না। হে মহাবাহো! মহাবীর ধনঞ্জয় ইতিপুর্ব্ 
বিরাটনগরে একাকীই যে আমাদিগকে পরাজয় করেন, 
তাহা! তোমার অবিদ্িত নাই । এতদঘ্যতীত নিবাতকবচ 
প্রভৃতি দানবগণ তদীয় প্রতাপানলে দগ্ধ হইয়াছে । ঘোষ- 
যাত্রামময়েও তোমরা সকলে অজ্জ্বনেরই বাহুবলে গন্ধর্বব- 
হস্তে পর্রত্রাণ পাইয়াছ । এই সমস্ত ব্যাপারই তাহার 
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পরাক্রমের পর্যাপ্ত নিদর্শন । অতএব ভ্রাতৃগণে পরিবারিত 
হইয়1, পাগুবদিগের সহিত সন্ধি ও কৃতান্তের দশনপ- 
তিত এই পৃথিবীর উদ্ধার কর। দেখ, যুধিষ্ঠির তোমার 
জ্যেষ্ঠ, ধন্মশীল, প্রিরংবদ ও পণ্ডিত; অতএব পাপবুদ্ধি 
পরিহার পুর্ববক তাহার সহিত সন্ধি করাই শ্রেয়স্কর। 
যুধিষ্ঠির তোমারে বিগতশরাসন, শান্তঘুর্তি ও শাস্তভ্রকুটি 
নিরীক্ষণ করিলেই কুরুকুল রক্ষা পায়। অতএব তুমি অযাত্য- 
সমেত যুধিঠিরের সমীপস্থ হইয়া, পুর্ব্বের ন্যায় অভিবাদন 
ও আলিঙ্গন কর। ভীমাগ্রজ বুধিষ্ঠির, স্নেহভরে পাণিযুগল 
দ্বারা তোমারে গ্রহণ করুন। আজানুলন্থিতস্ুলবাঁহু ভীম- 
সেন তোমারে আলিঙ্গন করুন; কমললোচন ধনঞ্জয় 
তোমার অভিবাদন করুন; নকুল ও সহদেব আীতিভরে 
গুরুর ন্যায় তোমারে আরাধনা করুন এবং দাঁশাহ্ প্রভৃতি 
নরপতিগণ তোমাদিগকে মিলিত দেখিয়া, আনন্দবারি বর্ষণ 

করুন। হে বস! তুমি অভিমান পরিত্যাগ পুর্ববক পাণ্ুব- 
গণের সহিত মিলিত হও এবং সকলে একত্রে বস্ুধারাজ্য 
সম্ভোগ কর। এই সমস্ত নূপতিগণ হ্ভরে পরস্পর আলি- 
গন করিয়া, স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করুন। যুদ্ধে কিছুমাত্র লত্য 

নাই; অতএৰ মুহ্ৃদ্গণের নিষেধানুসারে নিবৃত্ত হও । 
গ্রামে ক্ষত্রিয়গণের অবশ্যস্তাবী বিনাশলক্ষণ দৃষ্ট হুই- 

তেছে। দেখ, জ্যোতিক্ষমণ্ডলী গ্রতিকুলবর্তিনী হইয়াছে ; 
মগ ও পক্ষিগণ ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করিয়াছে এবং ক্ষত্রিয়- 
২হর অন্যান্য উৎপাত সকলও দৃষ্টিগোচর হইতেছে। 

আমাদের আবাসভবনমধ্যেই ছুর্নিমিত্ত সকলের ' অধিকতর 
প্রাছুর্ভীব অবলোকন কর। প্রদীপ্ত উচ্কা সকল তোমার 
সৈন্যদ্িগকে ব্যাকুল করিতেছে, বাহন সকল হর্ষশুন্য হইয়া! 
রোদন করিতেছে, অশুভমূচক গৃধ সকল সৈন্যগণের চতুঃঃ 

(৫৪) 
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পার্থেইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে; নগর ও রাঁজভবনের 
আর মে শোভা নাই; শিবা সকল অশিব রবে প্রন্বলিত 
দিঙ্গুলের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে । অতএব পিতা, মাতা ও 
স্ুুহুদগণের বাক্য প্রতিপালন কর; শম ও সংগ্রীম উভয়ই 
তোমার আয়ত রহিয়াছে। সুহদ্গণের বাক্য পরিত্যাগ 
করিলে, স্বীয় সৈন্যদিগকে ধনঞ্য়শরে অভিভূত দেখিয়া, 
তোমারে অনুতাপ করিতে হইবে । সংগ্রামে অমিসমতেজ! 
ভীমনাদ ভীমের ভয়ঙ্কর গর্জন ও গাণ্ীবনিস্বন শ্রবণ করিয়া, 
আমাদের এই বাক্য তোমার স্মরণপদবী আশ্রয় করিবে। 
যদি তুমি এই সকল বিপরীত বোধ কর, তাহা হইলে 
অবশ্যই কার্যে পরিণত হইবে। 

একোনচত্বার”শদধিক শততম অধ্যায়। 

বৈশম্প্রায়ন কহিলেন, ছূর্য্যোধন ভীম্ম ও দ্রোণের বাক্য 
শ্রবণানন্তর বিমনা ও অধোবদন হইয়া, জয়ের মধ্যভাগ 
সঙ্কুচিত করত মৌনভাবে বক্র নয়নে ধরাঁতল নিরীক্ষণ 
করিতে লাগিলেন। তখন ভীক্ম ও দ্রোণ গাহারে ভুর্্মনায়- 
মানদর্শনে পরম্পর মুখাবলোকন পুর্ববক পুনরায় বলিতে 
আরম্ভ করিলেন। 

ভীষ্ম কহিলেন, আমরা শুর্জষাপরায়ণ অসুয়াঁশুন্য সত্য- 
বাদী ব্রহ্মানষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিব । কিন্তু ইহ! 
অপেক্ষ। ভুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। 

দ্রোণ কহিলেন, আমি অশ্বখামার ন্যায় অর্জুনের প্রতি 
এযধিক মেহসম্পন্ন। ধনঞ্জয় অশ্বখামা অপেক্ষাও আমার 



উদ্যোগ পর্ব । ৪২৩, 

প্রতি বহুমাঁন ও নম্র! প্রদর্শন করে। তথাপি ক্ষত্রধন্মীনু- 
রোধে পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম সেই ধনঞ্জয়ের সহিত প্রতি- 
যুদ্ধ করিব। ক্ষত্রিয়জীবিক। কি নিন্দনীয়! সেই অদ্বিতীয় 
ধনুদ্ধর ধনগ্রয় আমারই প্রসাদে সকলের শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। 
মিত্রদ্রোহী, ছুষঈস্বভাব, নাস্তিক, শঠ ও অসরল ব্যক্তি 
যজ্ঞস্থলনমাঁগত মুর্খের ন্যায় সাধুসমাঁজে পুজনীয় হইতে 
পারে না। পাপাত্মা! ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নিবারিত হইলেও 
যেমন পাপানুষ্ঠানে সংসক্ত হয়, পুণ্যাত্ম। ব্যক্তি সেইরূপ 
একমাত্র পুণ্যকর্ম্মেরই অভিলাষ করেন। হে ভরতসতম ! 
তুমি শঠত] দ্বারা প্রতারিত করিলেও পাঁগুবগণ তোমার 
অনিষ্টচেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তুমি আপনার দোষেই 
পরাভূত হইবে । দেখ, কুরুশ্রেষ্ঠ পিতামহ, আমি, বিছুর 
ও বাসুদেব আমরা সকলেই তোমারে হিতকর বাক্য বলি- 
লাম; তুমি কাহারই কথা! গ্রাহ্য করিলে ন1। প্রত্যুত, আপ- 
নারে মহাবলসম্পন্ন মনে করিয়া, মকর, নক্র ও তিমিসস্কুল 
মহাসাগরতরণেচ্ছ, গঙ্কাবেগের ন্যায় সহসা পাগুবসৈন্য- 
সাগর উভভীণ হইতে অভিলাধী হইতেছ। 

যেরূপ লোকে পরভুক্ত বদন বা মাল্য পরিধান করিয়া, 
আপনার মনে করে, সেইরূপ ত্বুমি যুধিঠিরের রাজলক্ষী 
প্রাপ্ত হইয়া, লোভবশতঃ নিজস্ব জ্ঞাঁন করিতেছ। ধর্্মরাজ 
যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও কৃতাস্ত্র ভ্রাতৃগণে পরিরৃত হইয়া, বনে 
অবস্থান করিলেও, কোন্ রাজ্যস্থ ব্যক্তি তাহারে পরাভূত 
করিবে? সমুদায় যক্ষ কিন্করের ন্যায় যাহার আজ্ঞানুবর্তা, 
ধন্মরাজ অবিচলিত হৃদয়ে সেই কুবের সন্নিধশনেও .স্বীয় 
প্রতিভা প্রকাশ করিয়াছেন। পাগুবগণ কুবেরভবন হইতে 
রত্বমংগ্রহ পুর্ব্বক সম্প্রতি তোমার সুবিস্তীর্ণ রাজ্য আক্রম-- 
ণের বান করিতেছেন। 



৪২৪ মহাভারত! 

আমরা যথাসাধ্য দান, হোম, অধ্যয়ন ও ধনদান দ্বার 

ব্রাহ্মণগণের তৃপ্তিমাধন করিয়াছি; সুতরাং আমরা এক- 
প্রকার কৃতকৃত্য হইয়াছি। আর আমাদের আমুও শেষ 
হুইয়াছে। অতএব পাঁগবদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, 
একমাত্র তোমারই রাজ্য, ধন, মিত্র ও স্ুখ বিনষ্ট এবং মহা- 
বিপদ উপস্থিত হইবে। ফলতঃ, তপোত্রতশালিনী সত্য- 
বাদিনী ভ্রপদনন্দিনী ধীহার বিজয়ৈষিণী, বাস্থদেব ধাঁহার 
মন্ত্রী, ধনুদ্ধারিপ্রধান ধনগ্রয় বাহার ভ্রাতা এবং জিতেক্ড্রিয 
ধতিশীল ব্রাহ্মণের! যাঁহার সহায়, তুমি সেই উগ্রতপ। 
উগ্রবীধ্য যুধিঠিরকে কি রূপে পরাজয় করিবে? বন্ধুগণ 
দুস্তর বিপদে পতিত হুইলে,কল্যাণকামী ব্যক্তির যেরূপ কাধ্য 
করা কর্তব্য, আমি তদনুবর্তী হইয়া, পুনরায় বলিতেছি, 
বুদ্ধে প্রয়োজন নাই। পাগ্ডবগণের সহিত সন্ধি করিয়া, 
কৌরবকুল সমুন্নত কর। পুত্র, অমাত্য ও ০ সহিত 
বুথ! পরাভূত হইও না। 

চত্বার”শদধিক শততম অধ্যায় | 

ধৃতরাস্ত্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মধুসূদন কৃষ্ণ রাজ পুত্র ও 
অমাত্যগণে পরিরৃত হইয়া, কর্ণকে রথারোহণ করাইয়া 
নগর হইতে বিনির্গমন পুর্ববক গম্ভীর স্বরে তাহাকে যে সকল 
মৃদু ও তীক্ষ বাক্যে সান্তনা করিয়াছিলেন, তৎ্সমন্ত বর্ণন 
কর। 

সঞ্জয় কহিলেন, মহারাজ! বান্ুদেব কর্ণকে যথাক্রমে 
যুছ্রু ও তীক্ষ উভয়প্রকার বাক্যই বলিয়্দছিলেন। কিন্তু 
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তাঁহার সমুদাঁয় বাক্যই প্রিয়, ধর্ম ও সত্যসম্পন্ন এবং হিত- 
কর ও হৃদয়গ্রাহী; আপনার নিকটে তৎ্সমস্ত বর্ণন করি- 
তেছি, শ্রবণ করুন । 

বান্ুদেব কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি বহুতর বেদপারগ 
ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছ; অসুয়া, নিষ্ঠ। ও শ্রদ্ধা 
সম্পন্ন হইয়া, বহুতর তত্বার্থ জিজ্ঞাসা! করিয়াছ ; সনাতন 
বেদের বথার্থ মন্থর অবধারণ করিয়াছ এবং সুক্মমতম ধর্ম্- 
শান্ত্রসমুছহেরও যথাঞ্চ জ্ঞান লাভ করিয়াছ। দেখ, জ্ত্রীগণ 

কন্যকাব্থায় কানীন ও সহোঢ় নামে যে পুত্র প্রসব করে, 
শান্রকারের৷ কন্যার পরিণেতাঁকেই তাহাদের পিতা বলিয়। 
উল্লেখ করিয়াছেন। তুমিও কুন্তীর কন্যকাবস্থায় জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছ, ।ধন্মানুসারে পাগ্ুই তোমার পিতা)? অতএব 
চল,তুমিই রাজ্যেশ্বর হইবে । পাণ্ডবগণ তোমার পিতৃপক্ষ ও 
বৃষ্চিগণ তোমার মাতৃকুলজাঁত ; তুমি এই উভয় কুলকে 

সহায় জাঁনিয়। অদ্য আমার সহিত আগমন কর । পাগুবগণও 
তোমারে কৌন্তেযর় ও যুধিঠিরের অগ্রজ বলিয়া অবগত 
হউন। তোমার অনুজ পঞ্চ পাগডব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, 
জয়শীল অভিমন্ত্যু, এবং সমাগত রাজা, রাজপুত্র ও অন্ধক- 
রুঞ্ণিগিণ তোমার পাদবন্দন করিবেন । রাজা ও রাজকন্যা 

গণ হিরগ্যয়। রজতময় ও মুশ্ময় কুস্ত, সর্বপ্রকার ওষধি, 
বীজ, রত্ব ও লতা প্রভৃতি অভিষেকসামগ্রী সকল আনয়ন 
করুন। দ্বিজোত্তম ধোৌম্য অগ্নিহৌত্র সম্পাদন ও চতুর্বেবদী 
দ্বিজাতিগণ তোমারে অভিষিক্ত করুন। পাগুব, দ্রৌপদেয়, 
পাঞ্চাল ও চেদিগণ, বৈদিককাধ্যকুশল মহাত্বা ধোঁম্য ও 
আমি, আমরা সকলেই "তোমার অভিষেককাধ্য সম্পাদন 
করিব । ধর্ম্মাতা যুধিষ্ঠির তোমার যুররাজপদে অধিরোহণ ও 
শ্বেত ব্যজন এহণ পূর্বক ঘখারোহণে তোমার অনুগমন 



৪২৬ মহাভারত 
করুন মহাঁবল ভীমসেন তোমার মস্তকে শ্বেত ছত্র ধারণ 
করিবেন ; ধনত্ীয় তোমার কিন্কিনীশতশোভিত ব্যাত্রচর্থ্- 
পরিবৃত শ্বেতাশ্বপরিচালিত রথ সঞ্চালন করিবেন ; অভি- 
মন্যু নিরস্তর তোমার নিকটবভ্তাঁ থাকিবেন ; নকুল, সহদেব, 
দ্রৌপদেয় ও পাঞ্চালগণ, মহণারথ শিখণ্ডী ও আমি আমরা 
সকলে তোমার অনুবর্তন করিব এবং দাশার্হ ও দাশার্ণগণ 
তোমার পরিবার হইবেন । অতএব, হে মহাবাছো ! জপ, 
হোম ও অন্যান্য মঙ্গল কর্মে ব্যাপৃত, হইয়া, পাগুবগণের 
সহিত রাজ্যস্থখ ভোগ কর। দ্রোবিড়, কুত্তল, অন্ধ,» তাঁলচর, 
যুযুপ ও রেণুপগণ তোমার অগ্রগামী হউক; বন্দিগণ বিবিধ 
স্ততিবাক্যে তোমার স্তব করুক এবং পাওবগণ তোমার 
জয়ঘোষণ! করুন। হে কৌন্তেয়! তুমি নক্ষত্ররাজিরাজিত 
চন্দ্রমার ন্যায় পাঁগবগণে পরিরৃত হুইয়া, রাজ্য শাসন ও 
কুস্তীর আনন্দ বর্ধন কর। অদ্য মিত্রগণ গ্রহ, শক্রগণ 
ব্যথিত ও পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সৌভ্রান্র সংস্থাপিত 

হউক। 

একচত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় । 

কর্ণ কহিলেন, হে কেশব! তুমি সৌহ্বর্দ, প্রণয়, সধ্য 
ও হিতৈষিতা বশতই আমারে এইরূপ কহিতেছ, সন্দেহ 
নাই । আমিও উহা! স্বীকার করিয়া লইতেছি ।তোমার বিবে- 

চনামতে আমি ধর্মমতঃ পাওুরই পুত্র। জননী কন্যকাবস্থায় 
সুর্ধ্যের প্রভাবে আমারে গর্ভে ধারণ করেন এবং জন্মমাত্র 

আদিত্যের নিদেশক্রমে আমারে বিসর্জন করিয়াছিলেন। 
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তদনুসারে মহাত্মা পাণুই আমার পিতা; কিন্তু কুম্তীদেবী 
আমার কিছুমাত্র কল্যাণভাবন! না করিয়াই আমারে পরি- 
ত্যাগ করিয়াছেন। অধিরথ সুত দর্শনমাত্র স্নেহ-সহকারে 
আমারে গৃহে আনয়ন পুর্ববক স্বীয় বনিতা রাধার হস্তে সমর্পণ 
করেন। হে কেশব! তৎকালে স্নেহভরে রাধার স্তনযুগ 

হইতে ক্ষীরধার1! বিনিঃস্যত হয় এবং তিনি পুত্রনির্বিবিশেষে 
আমার মৃত্রপুরীষাদিও পরিমার্জন করেন। অতএব মাদুশ 
ধর্্মীনুসাঁরী ধর্মমজ্ঞ ব্যক্তি কি রূপে তাহার পিগুলোপ করিতে 
সমর্থ হয় £ বিশেষতঃ, রাধার ন্যায় অধিরথও শ্রেহ বশতঃ 
আমারে পুত্র বলিয়া জানেন এবং আমিও তাহারে পিতা! 
বলিয়া জ্ঞান করি। অধিরথ পুত্রপ্রীতির বশীভূত হইয়া, 
শান্্রবিধির অনুসারে দ্বিজাতিগণ দ্বারা আমার 'জাতকর্ন্মাদি 
সমাধান পুর্ববক আমার নাম বস্ুসেন রাখিয়াছেন। এবং 
আমি যৌবনসীমায় উত্তীর্ণ হইলে, স্বজাঁতীয় কন্যাগণের 
সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। সম্প্রতি তাহাদের গর্ডে 
আমার পুত্র পৌত্র সকল সমুৎ্পন্ন হইয়াছে এবং আমার 
অন্তঃকরণ তাহাদেরই বশীভৃত। অতএব আমি অপরিমেয় 
স্ুুবণ, অখণ্ড ভূমগুল, হর্ষ ব৷ ভয় কিছুতেই এই সকল 
পরিত্যাগ করিতে পারি ন। 

বিশেষতঃ ধৃতরাষ্ট্রকলে আমি ছূর্য্যোধনের মাশ্রয়ে ত্রয়ো- 
দশ বসর অকণ্টক রাজ্যভোগ ও সৃতগণের সহিত নানাবিধ 
যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছি। বিবাহ প্রভৃতি সমুদায় কাধ্যই সুত- 
জাতির সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা দূর্যোধন আমারে 
প্রাপ্ত হইয়াই, পাগ্ডবদিগের সহিত বিবাদে সমুদ্যত হইয়া- 
ছেন। দ্বৈরথ যুদ্ধে আমিই সকলের পুরোবর্তা এবং জব্যসা- 
চীর প্রতিযোগী রূপে পরিকল্পিত হইয়াছি; অতএব শক্ষণে 
ব্ধ,'বন্ধন, ভয় লোভে অভিহ্ত হইয়া, ছুর্য্যোধনের প্রতি 
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কপটতাঁচরণে কখনই সমর্থ হইব না। অর্জনের সহিত 
দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইলে, তাহার ও আমার উভয়েরই 
অপকীর্ভি'হইবে। হে বান্ুদেব ! তুমি যে আমার হিতকর 
বাক্য বলিতেছ এবং পাগুবগণ যে তোমার উপদেশানুসারে 
সকল কার্য নির্বাহ করিবেন, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। 
অতএব তুমি সম্প্রতি আমাদের এই মন্ত্রণা পাঁগুবদিগের 
নিকট গোপন করিয়া রাখ, ইহা! আমার সর্ববথ! শ্রেয়স্কর 
বোধ হইতেছে। ধর্্মাত্সা যুধিঠির আমারে স্বীয় অগ্রজ 
বলিয়া জানিতে পারিলে, আমারেই রাজ্যভার অর্পণ করি- 
বেন এবং আমিও পুর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ছুধ্যোধনকে সেই 
বিশাল সাত্রাজ্য প্রদান করিব। অতএব যুধিষ্ঠিরই রাজ্যপদ 
ভোগ করুন। বানুদেব ধাহার নেতা, ভীম ও ধনঞ্জয় 
যাহার যোদ্ধ1, এবং নকুল, সহদেব ও দ্রৌপদেয়গণ ধাহার 
পৃষ্ঠরক্ষক, তাহার পক্ষে অখণ্ড ভূমগ্ডলের চিররাজ্যভোগের 
অসম্ভীবনা কি? আ'র ফুধিষ্ির যেরূপ অগপ্রমেয় ক্ষত্রিয়বল 
গ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাতেও তাহার অন্যদীয় সাহায্যের 

অপেক্ষা নাই। পাঞ্চালপুত্র ধৃষ্টছ্বান্ন, শিখণ্ডী, উত্তমৌজা 
যুধামনুয, মহারথ সাত্যকি, অত্যধন্ত্_া সৌমকি, চৈদ্য, 
চেকিতাঁন, লোহিতবর্ণ কেকয়গণ, শক্রধনুর ন্যায় বিচিত্র- 
বর্ণ বাহনশালী মহাত্মা কুন্তীতে।জ, মহাবল শ্যেনজিও, 
বিরাটতনয় শঙ্খ, এবং তুমি এই সকল প্রধান প্রধান 
ক্ষত্রিয় সমবেত হইয়াছেন। 

সম্প্রতি রধ্যোধনের যে শক্ত্রযজ্ব হইবে, তুমি তাঁহার 
উপদেষ্টা ও.অধ্বুর্ট হইবে,এবং অনাহ্সম্পন্ন কপিধ্বজ হোতা 
গাণ্ীব ক্রক,পুরুষকার আজ্য অর্জুনপ্রেরিত পাশুপত প্রস্তুতি 
অস্ত্র সকল যজ্ঞের মন্ত্র,অর্জুন সদৃশ বা অর্ভ্বন অপেক্ষাও বীর্ধ্য- 
বঝন্ অভিমন্যু ও শব্দায়মান ভীমসেন ভ্তোত। ও উদগাতা, 
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জগহোঁমনিরত যুধিঠির ত্রহ্ধা, শঙ্খ, যুরজ ও ভেরিশব্দ এবং 
দিংহনাদ মঙ্গলধ্বনি হইবে ; নকুল ও সহদেব পাঁশুবন্থান করি- 
বেন; বিচিত্রদগুলা স্থিত রথসমুহ যুপকাধ্য সাধন করিবে; কর্ণি, 
নণলীক ও নারাচ প্রভৃতি অস্ত্র সকল বহুসদন্ত ও. চমসাদির 
স্থানীয় হইবে । তোমর সকল সোমরসের কলন, শরাসন 
সকল পবিভ্র, অসি সকল কপাল, মস্তক সকল পুরোডাশের 
পাঁকপাত্র, এবং রুধির হুবিঃ স্বরূপ হইবে । স্ুমার্িত গদ] 
সকল পরিধি ও শক্তি নকল সমিধ হইবে; দ্রোণ ও কৃপাচার্যের 
শিষ্যগণ সদস্য, অজ্জুন ও দ্রোণ প্রভৃতি মহাবীরদিগের শর 
চাযুদায় পরিস্তে।ম,সাত্যকি প্রাতি প্রস্থানিক কার্ষ্যর অধিষ্ঠাতা 
এবং ভুর্য্যোধন দীক্ষিত হইবেন। এই মহতী সেনা তাহার 
পরী হইবে। মহাঁবল ঘটোৎকচ পশুহিৎসা করিবে এবহ 
শ্তযজ্ঞে হুতাঁশননঘুৎ্পন্ন প্ৃন্টছ্যন্ন এই যজ্ঞের দক্ষিণ! 
হইবেন। 

হে কৃষ্ণ! আমি দুর্ষেযাধনের প্রীতির অনুরোধে পাঁগুব- 
দিগকে কটুক্তি করিয়াছি; তন্সিবন্ধন আমার নিতান্ত অনুতাঁপ 
হইতেছে। তুমি যখন অর্জুনহন্তে আমারে নিহত দেখিবে, 
তখন এ শস্ত্রযজ্ঞ পুনরায় আরম্ভ হুইবে। বূকোদর যখন 
ভুঃশাননের রুধির পাঁন করিবেন, *তখর্ন এই ষজ্জের সোম- 
পান হুইবে। শিখপ্তী ও ধৃষ্টছ্যন্ন যখন দ্রোণ ও ভী্মকে 
নিহত করিবে, তখন এ যজ্ঞের অবসান হইবে। মহাবাহু 
মহাবল ভীমসেন যখন ছুর্য্যোধনকে সংহার করিবেন, তখন 
এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। যখন ধৃতরাপ্ট্রের পুত্র ও পৌন্রপত্বী- 
গণ স্বামিহীন, পুত্রহীন ও নাখবিহীন হইয়া, 'গান্ধা'রীর 
সহিত রোদন: করিবেন, তখন এই কুকুর, গৃত্র ও কুররসংকুল 
শক্সরধজ্তে অবভূত আন সমাধান হইবে । হে কেশব! এক্ষণে 
বয়োবৃদ্ধ বিদ্যাবুদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ যেন তোমার নিমিভ বৃথা মৃতু 

(৫৫) 



0 মহাভারত ৷ 

প্রাপ্ত না হন। তাহারা যেন এই পুণ্যতম কুরুক্ষেত্রে মমাগত 
হইয়া, শস্ত্র বার নিহত হন। যাহাতে নিখিল ক্ষত্রিয়কুল 
স্বর্গে গমন করেন, তাহার উপায় বিধান কর; তাহ! হইলে, 
যাব পর্বত ও নদী সমস্ত বর্তমান থাকিবে, তাঁবু তোমার 
কীতিধ্বনি প্রতিনিয়ত প্রতিধ্বনিত হইবে | ব্রাহ্গণগণ এই 
মহাভারত যুদ্ধের নিত্য সংকীর্ভন করিবেন! অতএব মন্ত্রণা 
পরিহারপুর্ববক যুদ্ধের নিমিত্ত অর্জবনকে আমার নিকট আন- 
য়ন কর। 

ঘিচত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় । 

শক্রহন্ত। কেশব কর্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সম্মিত বদনে 
কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি আমার প্রদত্ত পৃথিবী শাসনে 
অনিচ্ছ, হুইতেছ; অতএব তোমার রাজ্যপ্রাপ্তির উপায় 
লাভ হইবে না। পাণডবগণই জয় লাভ করিবেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । বিশ্বকর্মা ইন্দ্রধনুর ন্যায় যে মায়াময় ধ্বজ 
নির্মাণ করিয়াছেন, যাহাতে জয়াবহ ও ভয়াবহ ভূতগণ 
বিদ্যমান আছে, যাহা চতুর্দিকে যোজনপ্রমাণ হইয়াও 
বৃক্ষাদিতে সংলগ্ন হয় না, অর্জুনের সেই অগ্নিসদূশ বানর- 
কেতু নামে ভয়ঙ্কর ধ্বজ সমুচ্ছিত হইয়াছে। যখন ধনঞ্জয়কে 
বান্ুদেব সমভিব্যাহারে এন্ড, আগ্নেয় ও বায়ব্য প্রভৃতি অস্ত্র 
সমুদায় নিক্ষেপ করিতে দেখিবে এবং মেঘনির্ধোষসদৃশ 
গাণ্ডীবশব্দ শ্রবণ করিবে, তখন মুর্তিমান্ কলি আবির্ভত 
হইবে ; সত্য, ভ্রেত। ব। ছাপরের সম্পর্কও থাকিবে না । যখন 
“দেখিবে, জপহোমপরায়ণ অনভিভবনীয় মহারাজ যুধিষ্ঠির 



উদ্যোগ পর্ব! ৯৩, 

সমরে অবতরণপুর্রবক আত্মসৈন্য রক্ষা ও আদিত্যের ন্যায় 
শক্রবাহিনী সম্তাপিত করিতেছেন, তখন সত্য, ভ্রেতা ব! 
দ্বাপর কিছুই থাকিবে না। যখন দেখিবে, ভীমপরাক্রম 
ভীমসেন মদত্রাবী মত্তমাতঙ্গের ন্যায় ছুঃশীসনের রুধির পান 
করিয়া, সমররঙ্গে নৃত্য করিতেছেন, তখন কি সত্য, কি 
ত্রেতা, কি দ্বাপর কোন যুগই থাকিবে না। যখন দেখিবে, . 
ভীমধন্থ! সব্যসাচী সমরসমাগত ভীন্ম, দড্রোণ, কৃপ, দুর্য্যোধন 
ও জয়দ্রথ প্রভৃতি বীরকেশরীদিগকে নিবারণ করিতেছেন, 
তখন সত্য, ভ্রেত। বা দ্বাপর যুগের সম্পর্কও থাকিবে না । 

যখন দেখিবে, পরবীরনিহস্তা মহাবল নকুল ও সহদেব ঘোর- 
তর শস্ত্রসম্পাত সমরে ধার্তরা্রদিগের সৈন্যদল্ দলন করি- 
তেছেন, তখন সত্য, ভ্রেত ব1 দ্বাপর কোন ধুগই থাকিবে 
না। 

হে কর্ণ! তুমি ভীদ্ম, দ্রোণ ও কৃপাঁচার্য্যকে কহিবে যে, 
বর্তমান মাস সর্ববাংশেই উত্তম । এ সময়ে ভক্ষ্যভোজ্য ব! 
কাষ্ঠীদির অভাব নাই; সর্বপ্রকার ফল ও ওষধি প্রচুর পরি- 
মাঁণে জন্মে; মক্ষিকাঁর উপদ্রব বা পথে কর্দমের লেশ নাই 
জল ন্মুরন এবং বায়ু নাতিশীতোঞ্ | অদ্য হইতে সপ্তম দিব- 
সের পর ইন্দ্রদৈবত অমাবস্যাতিথির আবির্ভাব হুইবে। 
অতএৰ সেই দিবসেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। বুদ্ধসমাগত 
অন্যান্য রাজাদিগকেও বলিবে যে, আমি সর্ববতোভাবে 
তোমাদের অভীষ্ট সম্পন্ন করিব | হুর্যোধনের বশবর্তী 
রাজা ও রাজপুত্রগণ নিধনান্তে সদ্গতি প্রাপ্ত হই- 
বেন। 



৪৩২ মহাভারত! 

ত্রিচত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় | 

সপ্তয় কহিলেন, কর্ণ কেশবের বাক্য শ্রবণ পুর্ব্বক তাহার 
সমুচিত পুজা করিয়া! কহিলেন, হে মহাবাহে। ! জানিয়। 
শুনিয়াও আমারে মোহিত করিবার চেষ্টা করিতেছ কেন ? 
আমি, ছুর্য্যোধন, ছুঃশাসন ও শকুনি এই চারিজনই এই 
উপস্থিত জনক্ষয়ের কারণ। কুরু ও পাঁগুবদিগের যে তুমুল 
যুদ্ধ সংঘটিত হইবে,তাহাতে সন্দেহ নাই। বলুন্ধরা শোগিত- 
কর্দমে পন্কিল এবং ভূর্ষেযোধনের বশবন্তা রাজা ও রাজপুন্রগণ 
শন্ত্রানলে দগ্ধ হুইয়া,নিশ্চয়ই কাঁলকবলে নিপতিত্ত হইবেন। 
লোমহ্ষণ দুঃস্বপ্ন, ভয়াবহ ছুর্নিমিত্ত এবং নিদারুণ উৎপাত 
সকল সর্বদাই লক্ষিত হইয়! থাকে । তদ্বারা ছুর্য্যোধনের 
পরাজয় এবৎ যুধিষ্ঠিরের জয়লাভ সুস্পষ্ট প্রতীত হই- 
তেছে। দেখ, তীক্ষগ্রহ শনৈশ্চর প্রাশিগণের ক্লেশোৎ- 
পাদনার্থ প্রজাপতিদৈবত রোহিণীনক্ষত্রকে নিপীড়িত 
করিতেছে; মঙ্গল বক্র ভাঁবে জ্যেষ্ঠাতে সংলগ্ন হইয়া, 
মিত্রগণের সহংহারার্থ অনুরাধারে প্রার্থনা করিতেছে; 
রাহুগ্রহ চিত্রারে নিপীড়িত করিতেছে; চন্দ্রের কলঙ্কচিহন 
ব্যারৃত্ত হুইয়াছে। অতএব কুরুগণের মহভিয় উপস্থিত 

হইবে, সন্দেহ নাই। রাহু নিরন্তর সূর্ধ্যের সমিহিত্ত ও 
উহ্ক! সকল আকাশ হইতে নির্ধাতপাত সহকারে নিপতিত 
হইতেছে ; হুস্তী সকল অমঙ্গল শব্দ করিতেছে এবং অশ্বগ্নণ 
পাঁনভেজনে হতাঁদর হুইয়া, অনবরত ক্রন্দন করিতেছে। 

লোঁক সকল অল্প ভোজন করিয়াও প্রভূত পুরীষ বিসর্জন 
করিতেছে। নিমিত্তবেদী পণ্ডিতগণ এই সকলকে কুরুকুলের 
পরাভবলক্ষণ বলিয়। বর্ণন করিতে ছেন। 



উদ্বোগ পর্ব 1 ৪৩০ 

হে রুষ্ণ! পাঁওবদিগের বাহন সকল হৃইপুষ্ট এবং 
স্বগাঁদি সকল তাহাদের দক্ষিণ দিক্ দিয়! গমন পুর্ববক বিজয় 
ঘোষণ। করিতেছে । ম্বগগণ বামভাগগামী ও আকাঁশবাণী 
সমুখিত হইয়!, ছুর্যোধনের পরাজয়শোচনা করিতেছে । 
ময়ূর, হুৎস, সারস, চাতক ও চকোর প্রভৃতি প্রশস্ত বিহঙ্গম- 
গণ পাওবদিগের অনুগামী এবং গৃথ্ব, কাক, বক, শ্যেন, 
রাক্ষন, বুক ও মক্ষিক1 সকল কৌরবদিগের সহিত পশ্চাঁ 

পশ্চাঁ ধাবমান হইতেছে । ছুর্যোধনের সৈন্য মধ্যে ভেরী- 
শব্দ আর সমুখিত হয় ন।; কিন্তু পাওবদিগের পটহু সকল 
স্বয়ংই নিনাদিত হইতেছে । হে কৃষ্ণ ! ছুর্য্যোধনের সেনানি- 
বেশে জলাশয় সকলও বুষভের ন্যায় শব্দ করিতেছে ; দেব- 

গণ অনবরত রুধির মাংস বর্ষণ করিতেছেন ; প্রাঁকার, পরিঘ, 
বপ্র ও তোরণসম্পন্ন মনোহর প্রভাশালী গন্ধব্বনগর সমস্ত 
সহস৷ প্রাঁছুভূতি হইতেছে; সূর্ধ্য উদয় ও অস্ত উভয় সন্ধ্যা- 
তেই ভীষণ পরিবেশ বদ্ধ হইয়া, মহাঁভয় সূচনা করিতেছেন; 
একপক্ষ, একচরণ ও একচক্ষু বিহঙ্গম নকল ভয়ঙ্কর ভাঁবে 
চীৎকার করিতেছে ; শিবাগণ অনবরত অমঙ্গলধ্বনি করি- 
তেছে ; কৃষ্ণগ্রীব রক্তচরণ ভীষণ বিহগ সকল সন্ধ্যাভিযুখে 
ধাবমান হইতেছে; সৈন্যগণ ব্রাক্ষণ, গুরু ও ভক্তিসম্পন্ন 
ভৃত্যদিগের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেছে | এ সমস্তই 
পরাতভবের লক্ষণ । অধিক কি, কৌরবগণের স্বন্ধাবারের পূর্ধব 
ভা লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়াছে । দক্ষিণ দিকৃ শুভ্রবর্ণ এবং 
পশ্চিম দিক অপক্ মৃত্তিকাবর্ণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে! 
ফলতঃ, স্মুদায় দিকৃই প্রভ্বলিত হুইয়া, কৌরধগণের ভয় 
সুচনা করিতেছে । | 

হে বাসুদেব! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, সহাঁনুজ যুধিষ্ঠির 

সহত্রস্তস্তশোভিত্ প্রাসাদে আরোহণ করিতেছেন। তাঙ্া- 



৪৩৪ মহাভারত । 

দের সকলেরই আসন, বসন ও উষ্ভীষ শুভ্রবর্ণ। আরও দেখি- 
লাম, তুমি রুধিরপস্কমগ্ন! পৃথিবীরে অস্ত্রজালে পরিক্ষিণ্ড করি- 
তেছ, এবং ফুধিঠির অন্ত্ররাশির উপরে আরোহণ করিয়া, 
প্রফুল্ল হৃদয়ে সুবর্ণপাত্রে ঘ্বত পায়স ভক্ষণ ও সমুদায় পৃথি- 
বীরে যেন গ্রাম করিতেছেন । ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে 
যে, তিনিই তোমার প্রদর্ত সমগ্র মেদিনী সম্ভোগ করি- 
বেন। 

পুনরায় দেখিলাম, ভীমবিক্রম ভীমহসন গদাহস্তে সমুন্নত 
শৈলশিখরে আরোহণ পুর্ববক অনায়াসে পৃথিবীরে শ্রাস করি- 
তেছেন। ইহাতেও বোধ হয়, তিনি সংগ্রামে আমাদের 
সকলকেই মংহার করিবেন । হে বান্ুদেব ! যেখানে ধর্ন্ম, 
সেই খানেই জয়। অধিক কি, এ সময়ে ধনঞ্জয় তোমার 
সহিত পাণুরবর্ণ হস্তীতে আরোহণ পুর্ববক বিরাজমান হই- 
তেছেন, অবলোকন করিলাম । অতএব তোমর! যে সংগ্রামে 

সমুদায় পার্থিববংশ ধ্বংস করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। 
পুনরায় দেখিলাম, নকুল, সহদেব ও সাত্যকি এই তিন মহাঁ- 
রথ শুক্লবর্ণ কেয়,র, কবচ, মাল্য ও অন্বর ধারণ এবং উৎ- 
কৃউতর যানে আরোহণ পুর্ববক বিরাজমান হইতেছেন ; 
তাহাদের মস্তকে শ্বেত ছন্ত্র শোভ। পাইতেছে। ছুর্ষেযোধনের 
সৈন্যমধ্যেও দেখিলাম, অশ্বথথামা, কপ ও কৃতবর্্ন। শ্বেতবর্ণ 
উষ্ভীষ ধারণ করিয়াছেন এবং অন্যান্য রাজগণের মস্তকে 

রক্তবর্ণ শিরোবেষ্ট শোভ। পাইতেছে। আর মহাবীর ভীন্ষ 
ও দ্রোণাচার্য্য আমাকে ও দুর্যোধনকে সমতিব্যাহারে লইয়। 
উদ্যানে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিতেছেন । আষর1 যে 
সত্বর ম্বত্যুযুখে নিপতিত হুইব,এই সকলই তাহার পুর্ব্ব লক্ষণ । 
কলত£, আমি, নরপতিগণ ও ক্ষত্রিয়বর্গ আমর! সকলেই যে 
গীীবদহনে দগ্ধ হইব, তাহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। 



উদ্যোগ পর্ব! ৪৩৫ 

রুষ্ণ কহিলেন,হে কর্ণ !যখন আমার কথা তোমার হৃদয় গ্রা- 
হিণী হইল না, তখন পৃথিবী নিশ্চয়ই বিনক্ট হইবে। বুঝি- 
লাঁম, আসন্ন সময় উপস্থিত হইলে, ছুনীতি সুনীতির ন্যায় 
প্রতীয়মান এবৎ হৃদয়ে গাঢ়মংসক্তা হয় । 

কর্ণ কহিলেন, হে হাষীকেশ ! যদি আমর! এই বীরকুল- 
নিসুদন মহাসমরে নির্বিছ্ে উতীর্ণ হইতে পারি, তাহা হই- 
লেই পুনরায় তোমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে । নতুব! স্বর্গে 
পরস্পর সাক্ষাৎ করিব। এক্ষণে বোধ হইতেছে, স্বর্গেই 
আমাঁদের সমাগম সম্পন্ন হইবে। 

সপ্জয় কহিলেন, রাধানন্দন কর্ণ গ্রীকঞ্চকে এই কথ 
বলিয়া, গাঁড় আলিঙ্গন পুর্ববক বিদায় গ্রহণান্তে তদীয় রথ 
হইতে অবতরণ ও স্বীয় রখে আরোহণ করিয়া) ক্ষ হৃদয়ে 
আমাদের সহিত প্রতিনিরৃন্ত হইলেন | এদিকে সাত্যকি 
সহিত বান্ুদেব দ্রুত গমনে প্রস্থান করিলেন । 

স্পেস পিটিশ ৮২০ 

চতুম্ত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় ৷ 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, কৃষ্ণ এই রূপে কর্ণকে বৃথ। অনুনয় 
পূর্বক পাঁওবদিগের নিকটে গমন করিলে, বিছুর পৃথাদেবীর 
সম্িহিত হুইয়া, সৃছুমন্দ স্বরে শৌকসহকীরে কহিলেন, হে 
জীবপুত্তি! যুদ্ধ যে আমার অনভিমত ) তাহা আপনার অবি- 
দিত নাই। কিন্তু আমি পুনঃ পুনঃ চীহুকার' করিলেও, 
ছুর্য্যোধন কোনক্রমেই তাহ শ্রবণ করে ন1। ধর্ম্রাজ চেদি,, 
পাঞ্চাল, কৈকেয়, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব, কৃষ্ণ ও 

সাত্যকি প্রভৃতি সহায়সম্পন্ন এবং অসামান্য বললম্পন হই 



৪৩৬ মহাভারত । 

যাও, পৈতৃক রাজ্য ত্যাগ পুর্ব্বক উপপ্রব্যনগরে বাঁস করি- 
তেছেন, তথাপি জ্ঞাতিপ্রীতি বশতঃ ছুর্বলের ন্যায় ধর্ম্মেরই 
বাসন! করিতেছেন। কিন্তু এই অন্ধরাজ বৃদ্ধ হইয়াও কোন 

রূপে শান্তি অবলম্বন করিতেছেন না । প্রত্যুত, পুনত্রমদে মত্ত 
হইয়], কেবল অধর্দ্মার্গে ধাবমান হইতেছেন । স্পব্টই বোধ 
হইতেছে, জয়দ্রথ, কর্ণ,ছুঃশাসন ও শকুনির ছুর্বব,দ্ধি প্রভাবে 
পরস্পর ভেদ উপস্থিত হইবে। যাহার! ধার্ণ্মিকের প্রতি 
ঈদৃশ অধন্াচরণ করত গহিত কার্যের অনুষ্ঠান করে,তাহার! 
সত্বর বিনষ্ট হয়। কৌরবগণ বলপুর্ববক ধণ্্ বিনষ্ট করিলে, 
কাহার হৃদয় ব্যথিত না হইবে ? কৃষ্ণ যখন সন্ধি করিতে ন! 
পারিয়া, প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন, তখন পাগুবগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইবেন, সন্দেহ নাই। তাঁহ। হইলেই, কুরুগণের অনয় নিব- 
হ্ধন বীরকুল নির্মল হইবে | হে দেবি! এই সকল চিন্ত! 
করিয়া, আমি দিবা রাত্র নিদ্রান্থুখে বঞ্চিত হইয়াছি । 

যশন্ষিনী কুস্তী বিদুরবাঁক্য শ্রবণেনিতান্ত বিষ হইয়া, 
দীর্ঘনিশ্বা পরিত্যাগ পুর্ববক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, অর্থ কি অনর্থের মুল! ইহার নিমিভ নিদারুণ জ্ঞাতি- 
বধ উপস্থিত হইল ! অতএব সর্ববথ। ইহাকে ধিকৃ! স্পষ্টই 

বোধ হইতেছে, নুহ্ৃদ্বর্গ ই পরাভূত হইবেন। হায়! পাগুব, 
চেদি, পাঞ্চাল ও যাদবগ্ণণ মিলিত হইয়া, কৌরবদিগের 
সহিত যুদ্ধ করিবে, ইহা অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় আর কি 

হইতে পারে £ সংগ্রাম সব্বথা দৌষাবহ, কিন্তু যুদ্ধ না 
করিলে, আমরাই পরাভূত হইব । অর্থহীন ব্যক্তির মরণই 
শ্রেয়স্কর, কিন্তু অসংখ্য জ্ঞাতিবধ দ্বারা জয় লাভ করাও 

প্রশস্ত নহে । এইরূপ চিন্তা করিয়া আমার অন্তঃকরণ ছু£খ- 

সাগরে নিমগ্ন হইতেছে এদিকে যোধগুরু পিতামহ ভ্রোণ 
ও কর্ণ দুর্য্যোধনের সহায় হওয়াতে, আমার ভরলাগর উদ্বেল 
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হইতেছে, কিন্তু শিষ্যপ্রিয় আচার্য্য স্বেচ্ছা পুর্ববক শিষ্য- 
গ্রণের সহিত যুদ্ধ করিবেন, ইহা৷ বোধ হয় না ॥ পিতামহও 
পাগুবদিগের প্রতি শ্সেহ প্রকাশ করিতে পারেন, একমাত্র 
মিথ্যাদর্শী কণই যাবতীয় অনিষ্টের যূল। এ ভুন্্রতি ছুর্য্যো- 
ধনের বশবন্াঁ হইয়া, সর্বদাই পাগুবগণের দ্বেষ করে, 
তাহাদের অহিতকর বিষয়ে নিরতিশয় নির্ববন্ধ করিয়। থাঁকে, 
বিশেষতঃ, স্বয়ং অতিশয় বলবান্; সম্প্রতি তাহার হুশ্চা- 

রিত্রই আমার অতিম্ধাত্র অন্তর্দীহের কারণ হইয়াছে । অত- 
এব অদ্য আমি তাহার সমীপে গমন ও সমুদায় নিগঢ় বিষয় 
প্রকাশ পূর্বক ধাহাতে পাগুবগণের প্রতি তাহার প্রীতি 
সযুৎ্পন্ন হয়, তাহার চেষ্টা করিব। তাহার জন্মবৃত্তান্ত 
আঁমুল বর্ণন করিব ; পিতৃতবনে কুন্তিভোজের অধীনে অন্তঃ- 
পুরে অবন্থিতি সময়ে ভগবান্ ছুর্ববাসা আমার সেবায় সন্তুষ্ট 
হইয়া, আমারে একটী মন্ত্র প্রদান পূর্বক এই বর দিয়াছে- 
লেন যে, তুমি পুত্র।র্থিনী*হইয়া, ইচ্ছ।নুলারে এই মন্ত্রবলে 
যে কোন দেবতারে নিকটে আহ্বান করিতে পারিবে । আমি 
এই রূপে বরলাভ পুর্ববক স্ত্রীস্বভাবন্থুলভ চপলতা৷ ও বাঁল- 
ভাবের বশীভূত হুইয়া, চঞ্চল হৃদয়ে নানাপ্রকার চিন্তা 
করিতে লাগিলাম। মন্ত্র ও ব্রান্মণের বাক্যবল পরীক্ষার্থ 
নিতান্ত কৌতুহল উপস্থিত হইল। কিন্তু বিশ্বানপাত্রী ধাত্রী ও 
সখীগণ সর্বদা আমার রক্ষা করিত। বিশেষতঃ, পিতার 
অপবাদ, আজ্মদোষ ও অধন্ পরিহার বাসনায় এক এক বার 
উল্লিখিত সংকল্ে পশ্চ।৭্পাদ হইত্তে লাগিলাম । পরিশেষে 
নিতাস্ত কৌতুহলাক্রাস্ত হুইয়া, ছর্ববাসাকে প্রণাম পুর্ববক 
কন্যাকালেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক সূর্ধযদেবকে আহ্বান 
করিলাম ॥ যে ব্যক্তি এই রূপে কন্যাকালে আমার গর্তে 

জন্মগ্রহণ পুর্ববক পুত্রের ন্যায় পরিরক্ষিত হাল, কি 
(৫৬) 
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বলিয়াই বা! সে ভ্রাতৃগণের হিতার্থে আমার বাঁকা রক্ষা না 
করিবে £ 

কুম্তী এই রূপে কার্য নিশ্চয় ও কার্য্যার্থ অবধারণ পূর্বক 
কর্ণের উদ্দেশে জাহ্ৃবীতীরে গমন করিলেন। দেখিলেন, 
সত্যব্রত মহাবীর কর্ণ পুর্ববমুখ ও উদ্ধবাহু হইয়া, বেদোক্ত 
মন্ত্র উচ্চারণ পুর্ববক জপ করিতেছেন। কুন্তী তাহার সমীপ- 
বর্তিনী হইয়া,জপাবসান প্রতীক্ষা করত তাহার পশ্চাদ্ভাগে 
দণ্ডায়মান হইলেন। ক্রমে প্রচণ্ড সূর্ম্যাকিরণে পদ্মমালার 
ন্যায় পরিশুক্ষ হওয়াতে, পরিয্লান হুইয়া, কর্ণের উত্তরীয় 
বন্ত্রের ছায়। অবলম্বন করিলেন । 

অমিততেজ। অমিতবল 'ধৃতব্রত কর্ণ, যে পর্য্যন্ত ন! 
পৃষ্ঠদেশ সন্তপ্ত হইল, তাঁবু জপ করিয়া, পরিশেষে পৃষ্ঠ- 
পরিবর্তন পুর্ববক অবলোকন করিলেন, কুন্তীদেবী দণ্ডায়মান 
রহিয়াছেন । সহস! তাহারে দর্শন করিয়া, বিল্ময়াবিষ ও 
বদ্ধাগ্তলি হইয়া, ন্যায়ানুসারে অভিবাদন ও প্রণাম. পুর্ববক 
সমুচিত বাক্যে কহিতে লাখিলেন। 

সা শত রী 

পঞ্চচত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় | 

কর্ণ কহিলেন, হে দেবি! আমি রাধা ও অধিরথের 
অশত্বজ কর্ণ, আপনারে অভিবাদন করিতেছি। আপনি কি 
জন্য আমার নিকট আসিয়াছেন ? আমারে আপনার কি 
করিতে হুইবে, বলুন। 

কুস্তী কহিলেন, হে কর্ণ! তুমি সৃতকুলে ব! রাধার গর্ডে 
ন্ম গ্রহণ কর নাই; অধিরথও তোমার পিত। নছেন; 



উদ্যোগ পর্ব ৷ হন 
কুন্তীই তোমার জননী! হে বন! তুমি কু্তীরাঁজভবনে 
কন্যকাবস্থায় আমার গর্ডে কানীন ও অগ্রজ পুত্র রূপে 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। হে পুত্র! সকলভূবনপ্রকাঁশক ভগ- 
বান দিবাকর তোমারে সমুদায় শত্ত্রধারিগণের অগ্রগণ্য 
করিয়া, আমার গর্ডে উৎপাদন করিয়াছেন। তুমি কবচ, 
কুগুল ও দেবকুমার সদৃশ পরম শ্রীপম্পন্ন এবং নিতান্ত দু্ধর্য 
হইয়া, আমার পিতৃভবনে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। ভ্রাতৃগণের 
সহিত পরিচিত নও ৰলিয়াই মোহবশতঃ ছুর্য্যোধনের সেবা 
করিতেছ। পিতা মাতার সম্তোষলম্পাদন করাই মনুষ্যের 
ধর্মফল বলিয়। ধর্মশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে । অতএব যুধি- 
ঠিরের যে রাজ্যলক্ষমী পুর্বেবে অর্জন কর্তৃক উপার্জ্জিত ও 
অসাধুগণ কর্তৃক লোভবশতঃ অপহৃত হইয়াছে, তুমি তাহা 
বল পুর্ব্বক ধার্তরাষ্রগণের নিকট হুইতে গ্রহণ করিয়! উপ- 
ভোগ কর। কৌরবগণ অদ্য কর্ণাভ্ঞনসমাগম অবলোকন 
করুন, অসাধুগণ তোমাদিগকে পরস্পর সৌভ্রাত্রসৃত্রে 
বদ্ধ দেখিয়া অবনতি স্বীকার করুক। এবং রাম ও জনার্দ- 
নের ন্যায় কর্ণও অর্জনের নাম একত্র সমুচ্চরিত হউক! 
তোমরা উভয়ে একযোগ হইলে, সংসারে তোমাদের 
কিছুই অসাধ্য হইতে পারে না; হেবৎস! তুমি পঞ্চ 
ভ্রাতায় পরিরৃত ছইলে, মহাধ্বরে দেবগণবেষ্টিত বেদি মধ্যস্থ 
ব্রহ্মার ন্যায় পরম শোভ। ধারণ করিবে । হে বস! তুমি 
সর্ববগুণসম্পন্ন ও সমুদায় শ্রেষ্ঠ বান্ধবগণের জ্যেষ্ঠ, পরম 
বীর্ধ্যবান্ ও পৃথার পুত্র। অতএৰ তোমার সুতপুত্রনাম অপ. 
গত হউক। 
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যটচত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! এ সময়ে ভগবান্ 
ভাঁক্কর স্বীয় মগুল হইতে, পিতার ন্যায় পরম প্রণয়াম্পদ 
সারগর্ভ বাক্যে কর্ণকে কহিলেন, হে নরব্যান্ত্র! পরা সত্য 
বলিতেছেন; তুমি মাতৃবাক্য পালন ন্কর। তাহ হইলে, 
তোমার পরম শ্রেয়োলাভ হইবে। 

স্বয়ং পিতা ভাস্করদেব ও জননী এইরূপ কহিলেও, 
সত্যব্রত কর্ণের মন অগুযাত্র বিচলিত হইল না । তিনি 
কুম্তীরে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে ক্ষত্রিয়! আপনার 
নিয়োগ এতিপালন করা আমার ধর্্মদ্বার বটে, কিন্তু 
আপনার বাক্যে আমার শ্রদ্ধা হইতেছে না। আপনি বাল্য- 
কালে আমারে বিসর্জন করিয়া, আমার শ্রাণবিনাশকর 
অনিষ্টাচরণ এবং আমার যশ ও কীন্তিও বিনষ্ট করিয়াছেন । 
বিশেষতঃ, যদিও আমি ক্ষত্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, কিন্তু 

আপনার নিমিভ ক্ষত্রোচিত সংস্কার প্রাপ্ত হই নাই । অত- 

এব শক্রও আপনার ন্যায় আমার এরূপ অনিষ্ট করিতে 

পারে না। এই রূপে আমি সর্ব হীনসংস্কাঁর হুইয়াছি। 
কিস্তুকি আশ্চর্য! আপনি দয়ার সময় দয়! প্রকাশ ন। 
করিয়া, এক্ষণে আমারে কার্যে প্রেরণ করিতেছেন! পুর্বে 
পনি জননীর ন্যায় আমার হিতচেষ্টা করেন নাই; অত- 
এব অদ্য 'আত্মহিতাতিলাধিণী হুইয়াই আমারে সম্বোধন 
করিতেছেন । যাহ! হউক, কোন্ ব্যক্তি বাস্থুদেবসহচর 

ধনগ্য় হইতে নিপীড়িত ন। হয় ? পাওবদিগের পক্ষ অবল- 
স্বন করিলে, কোন্ ব্যক্তিই ব আমারে ভীত বলিয়। নিশ্চয় 
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না করিবে? আঁমি যে তাহাদের ভ্রাতা, তাঁহ! কেহই অব- 
গত নহে, অতএব এক্ষণে ভ্রাতৃভাবে প্রকাশ্যে পাগবদিগের 
সমীপস্থ হইলে, ক্ষত্রিয়গণই বা! আমারে কি বলিবে £ বিশে- 
যত ধার্তরা্ট্রগণ যে সর্বপ্রকার সুখসাঁধন ভোঁগ্যবস্ত প্রদান 
করিয়া এ পর্য্স্ত আমার পুজা করিতেছেন, তাহাই বা! 
কি রূপে নিষ্ষল করিতে পারি ? অথবা, ধাহারা শক্রগণের 
সহিত বন্ধবৈর হইয়া, নিরপ্তর আমার উপাসনা করিতে- 
ছেন ; বজ্তুগণ যেরূপ*ইন্দ্রকে নমস্কার করেন, তন্দরপ ধাঁহার! 
আমার নিকট নিরস্তর অবনত হইয়া আছেন; ফাহাঁরা আমা- 
রই পরাক্রম ও বলবীধ্য সহায়ে শত্রসংহার অনায়াসসাধ্য 
বলিয়! সম্ভাবনা করিতেছেন এবং ফাঁহারা আমারেই সুছু- 

স্তর সযরসাগরপারের তরণী স্বরূপ অবলম্বন করিয়া, তাহা 
হইতে উত্তীর্ণ হইবার প্রত্যাশা করিতেছেন, আমি কি 
বলিয়া, ভীহাদের সমুদয় আশা ধ্বংল করত তাহাদিগকে 
পরিত্যাগ করিব ? অধিক কি, ছুর্য্যোধনের অনুজীবিবর্গের 
কর্তব্য কার্য্য সাধনের এই প্রকৃত সময় উপস্থিত; অতএব 
আমি প্রাণরক্ষার আশ পরিত্যাগ করিয়া, তাহার উপকার 
করিব। 'যে চঞ্চলমতি ছুরাচারগণ চিরকাল প্রভুর নিকট 
উৎকৃষ্ট বিধানে প্রতিপালিত ও কৃতকৃত্য হইয়া, কার্ধ্যকালে 
ভাহার উপকার বিস্মরণপুর্ববক তাহারে পরিত্যাগ করে, 
তাহাদের ইহলোক ও পরলোক উভয়ই বিনষ্ট হয়। 

বলিতে কি, আমি ছুর্য্যোধনাদির অনুরোধে যথাসাধ্য 
বল ও শক্তি প্রকাশ পুর্ববক আপনার পুত্রগণের সহিত যুদ্ধ 

করিব। ফলতঃ, সপুরুষসযুচিত দয়া, ধর্ম ও শুদ্ধচারিত্রয 
রক্ষা করা আমার সর্ববথা কর্তব্য । অতএব সম্প্রতি আপনার 
এই বাক্য প্রকৃত হিতকর হইলেও, প্রতিপালন করিতে 

পাতি না॥ কিন্ত আপনি যে অনুরোধ করিলেন, তাহাও 
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নিষ্ষল হইবে না । আমি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল 
অর্জন ভিন্ন আপনার যুধিষ্ঠির, ভীম ও নকুল সহদেব এই 
চাঁরি পুত্বের বিনাশের নিমিত্ত যত্ব প্রকাশ করিব না । আমি 
প্রতিজ্ঞ করিয়া বলিতেছি, সংগ্রামে যুধিষ্ঠিরাদি আমার বধ্য 
হইলেও কদাচ তাহাদিগকে বিনষ্ট করিব না। ধুধিঠিরের 
সৈন্যগ্গণের মধ্যে কেবল ধনঞ্জয়ের সহিত আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইব। কারণ অর্জ্রনকে বিনষ্ট করিতে পারিলেই আমার 
যথেষ্ট ফললাভ হইবে । অথব1 তৎুকর্তৃক নিহত হুইয় অক্ষয় 
যশ লাভ করিব ।হে বশন্বিনি ! আপনার পঞ্চ পুত্র আর কদাঁচ 

বিনষ্ট হইবে না । কারণ অর্জন বিনষ্ট হইলে,তাহার! কর্ণের, 
অথবা আমার ম্বত্যু হইলে অর্জনের, আশ্রয় গ্রহণ করত 
অবস্থিতি করিবে। 

কুস্তী কর্ণের এইরূপ বাঁক্য শ্রবণে ছুঃখাঁবেগে কম্পিত- 
কলেবর! হইয়া, সেই অসীম ধৈর্য্যশালী অবিচলিতচিত্ত 
মহাবীরকে আলিঙ্গন করত কহিলেন, হে বহুস! ভূমি যাহ! 
বলিতেছ; তাহাই সম্ভবপর বলিয়া! বোধ হুইতেছে। এই 
যুদ্ধে কৌরবকুল ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু কি 
করা যায়, দৈব সর্ব্বোপরি প্রবল । হে শক্রকর্ষণ ! তুমি যে 
যুধিষ্টিরাঁদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের সহিত যুদ্ধে প্ররৃত ন৷ হইবার 
প্রৃতিজ্ঞাপুর্বক তাহাদিগের প্রতি অভয় প্রদান করিলে, 
তোমার এই প্রতিজ্ঞ।টী যেন সম্যক প্রতিপালিত হয়। 

অনস্তর কুন্তী পুনরায় কর্ণকে কহিলেন, পুত্র! তোমার 
কল্যাণ হউক ; তুমি অরোগী হইয়া কুশলে কালযাঁপন কর। 
কর্ণও অবনত মস্তকে যে আঁজ্ঞ! বলিয়া উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ 
প্রদেশে প্রস্থান করিলেন । 
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বৈশম্পায়ন কহিলেন, এদিকে শক্রনাঁশন বাসুদেব উপ- 
প্লব্যনগরে গমনপুর্ববক পাওবগণ সমীপে হস্তিনাপুরঘটিত 
যাবতীয় বৃতীস্ত বর্ণন করিলেন। এবং বহুক্ষণ কথোপকথন 
ও মন্ত্রণা করিয়া, পরে বিশ্রামার্থ স্বীয় বামভবনে প্রবিষ্ট হই- 
লেন । অনন্তর সূর্য্য অস্তাচলশিখরে আরোহণ করিলে, 
পাগুবগণ বিরাট প্রভৃতি নরপতিদিগকে বিদায় প্রদানপুর্ব্বক 
তদৃগত হৃদয়ে বান্থদেবকে আনয়ন করিয়া, পুনরায় মন্ত্রণায় 
প্রবৃত হইলেন । 

যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পুগুরীকলোঁচন ! কৌরবসভায় 
ছুর্য্যোধনের সহিত তোমার . ূপ কথাবার্তা হইয়াছিল, 
তাহ সবিশেষ কীর্তন কর। 

বাসুদেব কহিলেন, আমি হুধ্রোধনকে সতা, হিত ও 

রুচিকর বাঁক্যই বলিয়াছিলাষ, কিন্তু সেই ছুম্মতি কোন 
মতেই তাহা গ্রহণ করিল না । 

যুধিষির কহিলেন, হে বান্ুদেব! কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীক্ 
ও আচার্য ভ্রোশ সেই উৎ্পথগামী কোপনস্বভাব ছুর্য্যো- 
ধনকে কি বলিলেন ? পিত। ধুতরাষ্ট্র ও জননী গান্ধারীই বা 
কি বলিলেন ? যিনি অমাদের নিমিত্ত সর্বদ1 শোকপরায়ণ, 
সেই কনিষ্ঠতাত ধার্থিকাগ্রগণ্য মহাত্মা বিছুর এবং অন্যান 
সদস্য নরপতিগণই বা কিরূপ কহিলেন ? হে জনার্দন ! কুরু- 
প্রবর ভীত্ম ও ধৃতরাস্ত্র এবং অন্যান্য সভাসদ্-ভূপতিগণ সেই 
কামলোভবশীকৃত ছুন্মতি ছুর্য্যোধনকে যাহ! যাহা! বলিয়া 
ছিলেন, ত্সমস্তই তুমি কীর্তন করিয়াছ; কিন্তু আমি সে 
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সকল সবিশেষ বুঝিতে পারি নাই। অতএব পুনরায় বর্ণন 
কর। হে বিভো ! তুমিই আমাদের অদ্ধিতীয় গতি, প্রভু ও 
গুরুম্বরূপ ; অতএব যাহাতে সময় অতিক্রান্ত ন! হয়, তাহার 
উপায় বিধান কর। 

বাসুদেব কহিলেন, হে ধর্্মরাজ ! কৌরব সভায় হুর্ষ্যো- 
ধনকে যেরূপ বলা হইয়াছিল, তাহ! বলিতেছি, অবধারণ 
করুন। ছুর্যযোধনের নিকট আমার বক্তব্য বিষয় সমস্ত বর্ণন 

করাতে সে হাস্য করিয়া উঠিল। তাহাতে ভীম্ম সাতিশয় 
ক্রোধাসক্ত হইয়! কহিতে লাগিলেন, হে ছুষ্যোধন ! কুল- 

রক্ষার্থে আমি যাহা বলিতেছি, ইহা তুমি অবহিত হইয়া! 
শ্রবণ কর। হে রাজন্! তুমি ইহা শ্রবণ করিয়া, স্বীয় কুলের 
হিতসাধনার্থ যত্ববান্ হও! হে তাত! আমার জনক শান্তনু 
সকললোকবিখ্যাত ছিলেন । প্রথমে আমিই তাহার এক- 
মাত্র পুত্র ছিলাম, পণ্ডিতেরা এক পুত্রকে পুত্র বলিয়া! গণ্য 
করেন না। এই নিষিভ্ত আর একটী পুত্রের নিমিত্ত পিত। 
সাতিশয় সমু্সুক হইলেন । কি রূপে আমার কুলরক্ষা হয়ঃ 
কি প্রকারে আমার যশোরৃদ্ধি হয়; এইরূপ চিন্তাই তাহার 
এঁ ইচ্ছার আদিকারণ। পিতার এরূপ অভিপ্রায় জানিতে 
পারিয়া আমি ব্যাসদেবজননী কালীকে স্বীয় মাতৃত্বরূপে 
আহরণ করিলাম । কুলরক্ষা এবং পিতার অভিপ্রায় পুরণার্ধে 
আমি ছুক্ষর প্রতিজ্ঞা করিয়াও এ কার্য সমাধান করিয়া 
ছিলাম। আমি সেই প্রতিজ্ঞানুসারে যে র'জা হইতে পারি 
নাই ও চিরকাল যে উদ্ধরেতা হইয়া রহিয়াছি, তাহ! তুমি 
উত্তম রূপে অবগত আছ। রাজপদ অপ্রার্তি নিবন্ধন কোন 
কালেই আমার বিষাদ বা পরিতাপ উপস্থিত হয় নাই। 
স্বকৃত প্রতিজ্ঞ! প্রতিপালন করত আমি হষ্ট ও সন্তুষ্ট চিতে 
জীবন ধারণ করিতেছি । 
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হে মহারাজ ! কালক্রমে এ সত্যবতী জননীর গর্ডে কুরু- 
কুলধুরন্ধর পরমধার্ম্িক মহাবাহু বিচিত্রবীর্ষযের জন্ম হইল। 
পিতা পরলোক গমন করিলে, আমি এ পরম শ্রীসম্পন্ন 
কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে স্বীয় রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলাম । বিচিত্র- 
বীর্ধ্য রাজ হইলেন । আমি তাহার অনুগত থাকিয়া পোষ্য 
হইয়। রহিলাম। হে রাজন! তাহার বিবাহের কাল উপ- . 
স্থিত হইলে, উপযুক্ত কন্যা সংগ্রহ করিয়া বিবাহ দিয়া- 
ছিলাম । সেই বিবাহুদ্উপলক্ষে মামি বহু রাজগণকে পরা- 
জিত করিয়াছিলাম ; তাঁহ। তুমি অনেকবার শ্রবণ করিয়াছ। 
পরে আমি জামদগ্র্যের সহিত ছন্দযুদ্ধে প্ররুভ্ত হইলে, প্রজা- 
কুল ভয়াকুল হইয়া» বিচিন্রবীর্য্যকে প্রবামিত করিল | 
নির্ধবোধ ভ্রাতা! স্ত্রীর প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকায় অচি- 
রেই যক্ষমারোগে আক্রান্ত হইলেন। এই রূপে কুরুরাজ্য 
অরাজক হইলে, যখন দেবরাজ সলিলবর্ষণে বিরত হইলেন, 
তখন প্রজ! সকল ভয় ও ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়! আমার 

নিকট ধাবমান হইল। সকলে একত্রিত হইয়া আমাকে 
এই বলিয়া! অনুরোধ করিতে লাগিল, « হে শীস্তনুকুল- 
বর্ধন ! রাঁজবিহীন হওয়াতে আপনার প্রজা সমস্ত 
₹হারদশায় উপনীতপ্রায় হইয়াছে; অতএব আমষাদিগের 

মঙ্গলমাধনের নিমিন্ত এখনও আপনি রাজ্যভার গ্রহণ 
করুন। আপনার প্রসাদে আমাদিগের ঈ(ি সমুদায় দূরীভূত 
হউক। 

হেগাঙ্গেয় ! ভয়ঙ্কর ব)ধিনমূহ দ্বারা প্রজা সকল লল্পা- 
বশিষ্ট হইয়াছে । যাহার এ পর্য্যন্ত জীবিত রহিয়াছে, তাহী- 
দিগের পরিত্রাণার্থ মনোনিবেশ করুন। হে মহাবীর ! এক্ষণে 
আপনার অনুকম্পা ব্যতীত আমাদি.গর মনে,,রদনার শান্তি 

হইবার অন্য কোন উপায় নাই; অতএব অনুগ্রহ করিয়া 
(৫৭) 



৪৪৬ মহাভারত ॥ 
ধর্ম্মান্ুমারে প্রজাপালন করুন । আপনি বিদ্যমাঁনে যেন 
সাত্রাজ্যের উচ্ছেদ না হয়। 

প্রজাগণ এইরূপ বহুতর কাতর ভাব প্রকাশ করিলেও 
আমার অন্তঃকরণ কিছুমাত্র বিচলিত হুইল না। সাঁধুগণা- 
চরিত সদাচার মনে করিয়া আঁমি পুর্ব প্রতিজ্ঞা রক্ষণে 
যত্ববান্ রহিলাম। তখন সমস্ত পুরবাঁসিগণ, আমার বিষাত 
কল্যাণদায়িনী কালী, ভূত্য, পুরোহিত, আচার্য ও বহু- 
শাস্ত্রজ্ত দ্বিজগণ সকলে সাতিশয় সন্তপ্ত হইয়া, আমাকে 
রাজ্যপদ গ্রহণে অনুরোধ করত কহিলেন, হে মহাত্বন্! 
আমাঁদিগের কল্যাণসাঁধনার্থ তুমি রাজসিংহাঁসনে আরোহণ 
কর। তুমি বিদ্যমান থাকিতে, তোমার পিতামহ মহারাজ 
প্রতীপের রক্ষিত এই বিশাল সাআাজ্য যে বিনষ্ট হইবে, 
ইহা! অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বলিতে হইবে! আমি তীহা- 
দিগের এই বাক্য শ্রবণে সাতিশয় হুঃখিত ও কাতর হইয়া, 
কৃতাগ্ুলিপুটে তাহাদিগকে বারম্বার নিবেদন করিলায, 
আমি পিতার গৌরব এবং কুলরক্ষার্থে রাজত্ববিহীন হুইয়া, 
উদ্ধরেতা হইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; এক্ষণে কি প্রকারে 
রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারি £ সামান্যত সকলকে এইরূপ 
কহিয়া পরিশেষে অঞ্জলিবন্ধন পুর্ববক মাতাকেও প্রসন্ন করি- 
লাম, হে জননি! আমি কৌরববংশীয় মহাত্মা শান্তনুর 
গুঁরসে জন্মগ্রহণ করিয়া, কি প্রকারে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিব ? 
বিশেষতঃ,আমি আপনার মিমিত্তই এ রূপ প্রতিজ্ঞা! করিয়া- 
ছিলাম। হে পুত্রবুসলে! আমি আপনার প্রেষ্য এবং 
দাঁস হইলেও এইরূপ আদেশ কোন মতে প্রতিপালনে 
সমর্থ নহি। 

ছে রাজন! আমি মাতা ও পৌরজনগণকে এইরূপ অনু- 
নয় করিয়া, পরিশেষে ভ্রাতৃজায়ার গর্ভে পুত্রোৎ্পাদন 
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নিমিত্ত মহর্ষি বেদব্যাসের নিকট প্রার্থনা! করিলাম । তর্গি- 
মি জননীও তীহাঁকে বিস্তর অন্ধরোধ করিলেন । হে 
ভরতর্ধভ! তখন মহর্ষি আমাদিগের প্রার্থনায় সম্মত হইয়া 
তিনটী পুত্র উৎপাদন করিলেন, তন্মধ্যে তোমার পিত! 
ধতরাষ্ট্র সর্বজ্যে্ঠ রূপে উৎপন্ন হইলেও, অন্ধতানিবন্ধন 
রাজ্যলাঁভে সমর্থ হইলেন না। সর্বলোকবিশ্রুত মহা! 
পাণ্ডই রাজপদে অধিরূঢ় হুন। তাঁহার পুত্রেরাই যে এক্ষণে 
তাহার উত্তরাধিকারী, তাহাতে সন্দেহ নাই। অতএব তুমি 
বিবাদ ন! করিয়া, পাগুবদিগকে রাজ্যার্ধ প্রদান কর। আমি 
জীবিত থাকিতে, রাজ্যলাভে কাহারও অধিকার নাই! 
অতএব আমার বাক্যে অনাদর করিও না। আমি সর্বদাই 
তোমাদের কল্যাণকাঁমন! করিতেছি; ভূমি ও পাগডবের 
আঁমার সমান ন্নেহাম্পদ। তোমার জনক জননী ও বিদ্ু- 
রও আমার বাক্যে সম্মত আছেন । বিশেষতঃ, বৃদ্ধবাক্য 

শ্রবণ করা অবশ্য কর্তব্য । অতএব অপন্দিগ্ধ হদয়ে আমার 
বাক্যানুরূপ কাধ্য কর; অনর্থক আত্মা ও পৃথিবীরে বিন্ট 
করিও ন1। 

স্পট ৩ 

অফ্টচত্বারি”শদধিক শততম অধ্যায় । 

কৃষ্ণ কৃহিলেন, ভীন্ষের বাক্য শেষ হইলে, আচার্য্য দ্রোণ 
নৃপগণ মধ্যে ছুর্য্যোধনকে কহিতে লাগিলেন,বগু ! প্রতীপ- 

তনয় শান্তনু ও তদীয় পুত্র দেবব্রত ভীম্ম কুলরক্ষার নিমিত্ত 

যেরূপ যত্বশীল ছিলেন, সত্যপ্রতিজ্ঞ জিতেন্ড্রিয় পাও 

সেইরূপ বদ্ধলঙ্বল্প হইয়াছিলেন। তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাত। বিদ্ুর 



৪৪৮ মহাভারত 

ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাঁতা ধৃতরাষ্রকে রাজ্যপদ প্রদান করিয়া, ভার্য্যাঘয় 
সমভিব্যাহারে অরণ্যে প্রস্থান করেন। ধীমান্ বিভুর বিনীত 
ভাবে দাসবগ চাঁমর হস্তে ধুতরাষ্ট্রের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই- 
লেন, এবং সমুদায় প্রজাপুঞ্জও পাণুর ন্যায় ধৃতরাস্ত্রকে 
রাঁজৰ€্, সম্মান প্রদান করিতে লাগিল। 

হে বস! পরপুরঞ্জয় পাত ধৃতরাষ্ট্র ও বিছুরের হস্তে 
রাঁজ্যভার ন্যস্ত করিয়া, পৃথিবী পর্য্যটনে প্রবৃত্ত হইলে, 
সত্যপ্রতিজ্ঞ বিছুর কোধসঞ্চয়, দান, 'ভৃত্যগণের তত্বাবধান 
ও সকলের ভরণ পোষণে নিযুক্ত হইলেন। অরাতিনিহত্ত! 

ভীক্ম সন্ধিবিগ্রহ ও আদান প্রদানাদির ভার গ্রহণ করিলেন, 
এবং মহাবল ধুতরাষ্ট্র বিছুরমন্ত্রিমহায় হইয়া, অন্যান্য 
কাঁ্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। হে বন! তুমি 
এইরূপ সৎকুলসম্ভুত হইয়া, কি জন্য কুলভেদে সমুখ্িত 

হইয়াছ? সম্প্রতি ছুষ্প্রবৃতি পরিহার পুর্ববক ভ্রাতৃগণের সহিত 
মিলিত হইয়া, রাজ্যন্থুখসস্তোগ কর | আমি যুদ্ধভয়ু বা! অর্থ 
লালসায় এরূপ বলিতেছি না? তোমার নিকট জীবিকাগ্রহণে 
আমার ইচ্ছা নাই, ভীত্ম যাহ1 প্রদান করেন, ইচ্ছ। পৃর্ববক 
তাহাই গ্রহণ করি। যেদিকে ভীম্ম, সেই দিকেই ভ্রোণ, 
ইহা নিশ্চয় জানিবে। অতএব ভীন্মবাক্যের অনুসরণ পুর্ববক 
পাগডবদিগকে রাজ্যার্ধ প্রদান কর। আমি পাগুব ও কৌরবৰ 
উভয় পক্ষেরই আচাধ্য এবং উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ স্নেহ- 
বান্। অশ্বন্থাম! ও অর্জন উভয়ই আমার সমান জ্ঞান হয়। 
ফলতঃ, অধিক বলিবার আবশ্যক নাই ; যেখানে ধর্ম, সেই 
খানেই জয়। 

অমিততেজা দ্রোণ এই বলিয়া নিরভ্ত হইলে, সত্য- 
প্রতিজ্ঞ বিছুর ব্যাবৃন্ত বদনে ভীমের মুখাবলোকন পুর্ববক 
রুহিতে লাগিলেন, হে দেবব্রত! অবহিত হইয়া! আমার 



উদ্যোগ পর্ক। ৪৪৯ 
বাক্য শ্রবণ করুন। আপনি পুর্বেবে এই বিনষটপ্রায় কুরু- 
বংশের উদ্ধার করিয়াছেন, এক্ষণে কি নিমিত্ত আমার বাক্যে 
উপেক্ষা করিতেছেন ? এই নিক্ষলঙ্ক কুরুকুলে এই ছূর্য্যো- 
ধন কে,যে আপনি এই পাঁপমতি কৃতত্ব লোভাভিভূত 
অনাধ্যের! ছন্দোনুবর্তন করিতেছেন? এই পাপাত। 

কখনই এ কুলের যোগ্য নহে। এই নরাধম ধর্মার্থদশী 
পিতা মাতার শাপন অতিক্রম করিতেছে । ইহার দোষে 
কুরুকুল উচ্ছিন্ন হইৰে,তাহাতে মংশয় কি ? অতএব যাহাতে 
সর্ববনাঁশ ন। হয়, এই বেল! তাহার উপায় করুন। চিত্রকর 
যেরূপ আলেখ্য রচন। করে, তদ্রুপ আপনি এই কুরুকুলের 
মুল পত্তন করিয়াছেন। অতএব পুনবর্বার ইহা বিনষ্ট করি- 
বেন না। অধিক কি, প্রজাপতি যেরূপ প্রজা স্ৃস্তি করিয়া, 
তাহাদিগকে বিনাশ করেন, তজ্রপ স্বহস্তবিনির্ম্মিত কৌরব- 
ং₹শের উচ্ছেদ বা এই আপতিত কুলক্ষয় উপেক্ষা! করা! আপ- 

নার সযুচিত নহে । কুলক্ষয় অবশ্যস্তাবী এইরূপ ভাবিয়। 
যদি আপনার বুদ্ধি লোপ হইয়। থাকে, তাহা হইলে, প্রসন্ন 
হুইয়া, আমারে ও ধৃতরাষ্ট্রকে সমভিব্যাহাঁরে লইয়া বনগমন 
করুন ; নতুবা এই ছলনাপর ভর্তি ছুর্য্যোধনকে বন্ধন 
করিয়া, পাণ্ুবগণপরিরক্ষিত ভারতরাজ্য শাসন করুন। 
দেখুন, কুরু, পাগ্ডৰ ও অন্যান্য নরপতিগণের সংক্ষয়দশ। 
সম্ভবিত হইয়াছে । অতএব এই বেলা প্রসন্ন হউন। মহামতি 
বিছুর এই বলিয়! বারংবার ক্ুদীর্ঘ নিশ্বাসভার পরিহার 
পূর্বক নিরস্ত ও চিন্তাপরায়ণ হইলেন। 

তখন সুবলতনয়া। গান্ধারী কুলনাশভয়ে ভাঁতা হইয়া, 
ভুপালগণ সমক্ষে ছুর্যযোধনকে কহিতে লাগিলেন, হে পাপ- 
মতে! আমি এই সমস্ত সতাপ্রবিষ্ট নরপতি, ব্রহ্ষর্ধি ও 
অন্যান্য জনগণসমক্ষে তোমার ও তোমার অমাত্য গণের অপ- 



টি মহাভারত। 
রাধ কীর্তন করিতেছি; তাহার! শ্রবণ করুন। রে ছুরা- 
তন! কৌরবগণ পুরুষপরম্পরায় এই রাজ্য ভোগ করি- 

বেন, ইহাই আমাদের কুলধন্্ম । কিন্তু ভূমি দুর্নাতি 
বশতঃ তাহা অতিক্রম পুর্বক এই রাজ্যবিনাশে উদ্যত 
হইয়াছ। হে মুঢ়! মনীষী ধৃতরাষ্ট্র ও তাহার অনুজ দীর্ঘদর্শী 

বিছুর বর্তমান থাকিতে, তুমি কি বলিয়৷ তাহাদিগকে অতি- 
ক্রম পুর্ববক রাজপদ প্রার্থনা করিতেছ ? মহাত্মা ভীক্ষ 
জীবিত থাকিতে, মহানুভব ধৃতরাষ্রী ৪ বিছুর কোন মতেই 
স্বাধীন হইতে পারিবেন না। কিন্তু এই ধর্্মব্রত ভীম রাজ্য- 
বাসন! পরিত্যাগ করিয়াছেন। সেই জন্যই এই রাজ্য পার 
হস্তগত হুইয়াছিল। অতএব পাওবেরাই পুত্র পৌত্রাদিক্রযে 
ইহার প্রকৃত অধিকারী); অন্য কাহারও ইহাতে অধিকার 
নাই। এক্ষণে সত্যপ্রতিজ্ঞ কুরুভূষণ দেবব্রত ভীক্ম যাহা 
বলিলেন এবং মহামতি বিদুর ও ধৃতরাস্রী যাহা কহিলেন, 
স্বধন্্মনিরত হইয়া, তদনুসারে কার্য করাই আমাদের 
কর্তব্য। তাহা হইলে, বন্ধুুত্য অনুষ্ঠিত ও ধর্ম পুরক্কত 
হয়। অতএব ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির ভীক্ম ও খ্ৃতরাষ্্রী কর্তৃক অনু- 
জ্ঞাত হইয়া, এই কুরুরাজ্য শাসন করুন | 

একোনপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ৷ 

বাসুদেব কহিলেন, গান্ধারীর বাক্য শেষ হইলে, জনে- 
শ্বর ধুতরাষ্ট্র ভূপালগণ সমক্ষে দুর্য্যোধনকে কহিতে লাগি- 
লেন, হে বস! যদি তোমার পিতৃভক্তি থাকে, তাহ! 
হইলে, আমি তে।মার হিতার্থ যাহা বলতেছি, অবহিত 
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হইয়া, তাহা শ্রবণ ও তদনুসারে কার্য্য কর। প্রজাপতি 
সোম এই কুরুবংশের আদি পুরুষ ৷ নহুষনন্দন যযাতি সেই 
সোঁমের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ । যযাঁতির পাঁচ পুত্র; তন্মধ্যে মহা- 

তেজ। যদ্ভু সর্ববজ্যেষ্ঠ বলিয়৷ সকলের প্রত হইয়াছিলেন। 
তাহার কনিষ্ঠ পুরু এই কৌরবৰহশ বর্ধন করিয়াছেন। বৃষ- 
পর্ববছুহিত1 শর্ষিষ্ঠ। তাহারে স্বীয় জঠরে ধারণ করেন। 

যু দেবষানীর পুত্র ও অমিততেজ। শুক্রাচার্য্যের 
দৌহিত্র । যাদবগণ ত্বীহ! হইতেই সমুপন্ন হইয়াছেন। যছ্ু 
দুর্দ্দমতিপরতন্ত্র ও দর্পমৌহিত হুইয়1, পিতার শাসন অতি- 
বর্তন এবং তাহারে, ভ্রাতাদিগকে ও অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণকে 
অবমানিত করত বাহুবলে সমুদায় নরপতিরে বশীভূত 
করিয়া, হস্তিনানগরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন | নৃপ- 
সত্তম যযাতি তদদর্শনে সেই দুরন্ত পুত্রকে অভিশপ্ত ও রাজ্য- 
চ্যুত এবং তাহার অনুবন্ভী অনুজগণকেও রোষভরে অভি- 
শাপ প্রদান পুর্ববক আত্মবশীভূত সর্বকনিষ্ঠ পুরুরে রাজ্যে 
অভিষিক্ত করিলেন। অতএব জ্যেষ্ঠ অবাধ্য হইলে, রাজ্য- 
লাভে বঞ্চিত হইয়া! থাকে; আর সৎস্বভাব ও পিতৃসেবা 
হইলে, কনিষ্ঠও রাজ্য প্রাপ্ত হয়। 

আরও দেখ, আমার প্রপিতামহ ব্রিলোকবিখ্যাত সর্বব- 
ধর্্মজ্ঞ প্রতীপ ধন্মানুসারে রাজ্যশীঘন করিতেন ॥ তাহার 
দেবতুল্য তিন পুত্রের মধ্যে দেবাঁপি সর্ববজ্যেষ্ঠ, বাহ্লিক 
মধ্যম ও আমার পিতামহ ধীমান্ শাস্তনু সর্ববকনিষ্ঠ | 

মহাঁতেজা দেবাঁপি আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের প্রীতি- 
ভাঁজন, অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, সত্যবাদী, সত্যপ্রতিজ্ঞ, পিতার 
শুশ্রোা ও নিদেশ পালনে নিরত, ব্রাহ্ধণগণের আজ্ঞাবহ, 
বদান্য, সাধুগণের মাননীয়, পৌর ও জানপদবর্গের 
শ্রিয়পাত্র এবং চক্রাকার কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত ছিলেন « 
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তাহাদের তিন ভ্রাতার মধ্যে পরম্পর অতিশয় সৌভ্রাত্র 
ছিল । 

কাঁলসহকারে বৃদ্ধ রাঁজা প্রতীপ জ্যেষ্ঠ পুত্রের অভিষে- 
কার্থ মঙ্গলদ্রব্য সমুদায় আহরণ করিলে, ব্রাহ্ধণ ও বৃদ্ধ- 

সম্প্রদায় পৌর ও জানপদবর্গ সমভিব্যাহাঁরে নরপতি- 
গোচরে উপনীত হুইয়া, দেবাপির অভিষেকনিবারণ পূর্বক 
কহিতে লাগিলেন, মহারাজ! দেবাপি মর্বগুণনম্পন্ন, 
সন্দেহ নাই; কিন্তু কোঠরোগে দূষিত; অতএব রাজ্যাধি- 
কারলাভের অনুপযুক্ত । বিশেষত বিকলাঙ্গ ব্যক্তি দেব- 

গণের অভিমত নহে। তখন মহীপতি প্রতীপ প্রিয়পুত্রের 
অভিষেকনিবারণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া, মাশ্রু কণ্টে বিলাপ 
করিতে লাগিলেন। মহাত্বা দেবাপি শোকাকুল হৃদয়ে 
অরণ্য আশ্রয় করিলেন। বাঁহিলক পুর্ববেই পিতা, ভাতা ও 
পৈতৃক রাজ্য পরিহার পুর্ববক মাতামহের আশ্রয় লইয়াছি- 
লেন। অনন্তর বুদ্ধ রাজার পরলোক হইলে, লোকবিখ্যাত 

শান্তনু বাহিলফের নিদেশক্রমে রাজ্যে অভিষিক্ত ও ধর্্মানু- 
সারে প্রজাপালনে প্রবৃন্ত হইলেন। 

এইরূপ, অঙ্গবৈকল্য নিবন্ধন আমি রাজ্যলাভে বঞ্চিত 
হুইলে, ধীমান্ পাও কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছি- 
লেন। অতএব এক্ষণে পাগুর অবর্তমানে তাহার পুত্রগণ 

ব্যতীত অন্য কাহারও রাজ্যে অধিকাঁর নাই। ফলতঃ, আমি 
রাজ্যপ্রাপ্ত হই নাই; অতএব ভূমি রাজ। বা রাজপুত্র নও। 
তবে কি বলিয়! রাজ্যপ্রার্থনায় উদ্যত হইয়াছ ? অথবা, 
ভুমি পরধনগ্রহণে ধাবমান হইতেছ। মহাত্। যুধিষ্ঠির রাজ- 
পুত্র; সুতরাং এ রাজ্য ন্যায়বিচারে তাহারই প্রাপ্য । 
যুধিষ্িরই কুরুকুলের শান্তা ও পালয়িতা। সেই মহাত্ব! 
সত্যসন্ধ, প্রমাদশুন্য, বন্ধুগণের শাঁসনান্ুবর্তী, প্রজাগণের 
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প্রীতিভাজন, দয়াশীল, জিতেক্জয়, সাধু ও সাধুগণের পাল" 
ফিতা এবং ক্ষমা, সত্য, শ্রুত ও তিতিক্ষ! প্রভৃতি সমুদায় 

রাজগুণসম্পন্ন। কিন্তু তুমি নিতান্ত লোভ ও পাপপরাক়ণ, 
অসচ্চরিত্র ; বিশেষতঃ, রাজপুত্র নও। অতএব কি ব্ূপে 
রাজ্যহরণে সমর্থ হইবে? ষদি ভ্রাতৃগণের সহিত জীবিত থাকি- 
বার অভিলাষ থাকে, তাহ! হইলে, পাগ্ুবদিগকে বাহন. 

ও পরিচ্ছদের সহিত রাজ্যার্ধ প্রদান কর। 

পঞ্চাণদধিক শততম অধ্যায় | 

হে ধর্দ্মরাজ ! ভীক্ষ, দ্রোণ, ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর এই- 
রূপ উপদেশেও ছুন্দরতি দুর্য্যোধনের চৈতন্য হইল না। 
পাপাত্! তাহাদের সকলকেই অবজ্ঞা করত ক্রোধারুণ নেত্রে 
গাত্রোথান পুর্ববক প্রস্থান করিতে লাগিল। কাঁলকবলপতনো- 
নখ নরপতিগণ তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইল 1হ্র্ম্মতি ছূর্য্যো- 
ধন তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিল,অদ্য পুষ্যানক্ষত্র ; 
অতএব অদ্যই সকলে কুরুক্ষেত্রে গমন কর। কালপ্রেরিত 
ভূপতিগ্রণ তদীয় নিদেশানুসারে ভীম্মকে সেনাপতি করিয়া, 
হর্ষভরে স্ব স্ব সেন। সমভিব্যাহারে সত্বরে গমন করিতে লাগিল। 
তাঁলকেতু ভীক্ম সেই একাদশ অক্ষৌহিণী সেনার পুরোভাগ 
অলঙ্কৃত করিয়া, বিরাজমান হইলেন । 

কুরুসভামধ্যে ভীঘ্ষ ভ্রোণ বিছুর, ধৃতরাষ্ট্র' ও গান্ধারী 
আমার সমক্ষে যেরূপ বলিয়াছিলেন এবং অন্যান্য যে সকল 
ঘটন। হইয়াছিল, তৎ সমস্ত আনুণুর্ববিক বর্ণন করিলাম। 
এক্ষণে যাহ! কর্তব্য হয় করুন। হে রাজন! আমি আপন্া- 

(৫৮ & 



৪৫৪ মহাভারত | 

দের ভ্রাতৃসৌহার্দ সংস্থাপন, বংশরক্ষা ও প্রজাগণের সঙ্ব- 
দ্বির নিমিত্ত প্রথমতঃ সান্তববাদ প্রয়োগ করিয়াছিলাম; কিন্তু 
যখন দেখিলাম, তাহ! কার্য্যকারক হুইল না, তখন ভেদোৎ" 
পাঁদনবাঁসনায় সমুদায় ভূপতিদিগকে একত্র সঘবেত করিয়া, 
দেব ও মানুষকর্ম্ম কীর্তন, অলৌকিক আশ্চর্ধ্য কার্ধ্য প্রদর্শন, 
সভাস্থ সমস্ত ভূপালগণকে ভৎ সন, হুর্য্যোধনকে তৃণ জ্ঞান, 
কপটদ্যুতনিবন্ধন ধার্তরাষ্ট্রদিগের নিন্দা, কর্ণ ও শকুনিরে 
ভয়প্রদর্শন এমং সমুদায় নৃপতিদিগকে 'বাক্য ও মন্ত্র! ছারা 

ভেদিত করিতে লাগিলাম ॥ অনন্তর কুরুবংশের অভেদ ও 

কার্ধ্যসৌকর্য্য সাধনার্থ ছুর্য্যোধনকে রাজ্য প্রদানে সম্মত 
হইয়া কহিলাম, প্রবলপরাক্রান্ত পাঁওবগণ মান ও প্রভূত্ব 
পরিত্যাগ পুর্ববক তোমারেই রাজ্য প্রদান করিয়া, ধৃতরাষ্ট্ 
বিছুর ও ভীয্মের আজ্ঞাধীন হইবেন। সমুদাঁয় রাজ্য তোমা- 
রই নিজস্ব হইবে। তুমি তাহাদের পঞ্চ ভ্রাতাকে কোন 
পঞ্চ গ্রাম প্রদান কর। পাঁগুবগণ তোমার পিতার অবশ্য- 
প্রতিপাল্য। কিন্তু ভুর্্মতি ছুর্য্যোধন তাহাঁতেও সম্মত হইল 
না। এক্ষণে চতুর্থ উপায় দণ্ড প্রয়োগ ব্যতীত উপায়াস্তর 
নাঁই। ভূর্য্যোধনের সহাঁয়ভূত ভূপতিগণ কালপ্রেরিত 
হইয়া, কুরুক্ষেত্রে গমন করিরাছে। হে ধর্্মনন্দন ! কুরুসভা- 
ঘটিত সমুদায় বৃত্তাস্তই আপনার নিকট কীর্তন" করিলাম। 
সর্বনাশের হেতুভূত আসন্নমৃত্যু কৌরবগণ বিন! যুদ্ধে কখনই 
আপনারে রাজ্য প্রদান করিবে না। 

তগবদ্যাঁন পর্ব সমাপ্ত | 



সৈননিষাণ পর্বাধ্যায় 

একপথশশদধিক শততম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! ধর্ম্মরাঁজ যুধিষির 
জনার্দনের বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার সমক্ষে ভ্রাতৃগণকে 
কহিলেন, হেতভ্রাতৃগণ! কুরুমভায় যেরূপ কথোপকথন 
হইয়াছে, এবং মহাত্মা বাস্থুদেবের যেরূপ অভিপ্রায় তাহা 
তোমরা সম্যক প্রকারে অবগত হুইলে। অতএব এক্ষণে 
আমার সেনা সমস্ত বিভাগ কর। এই সাত অক্ষৌহিণী 
মেনা বিজয়ের নিমিভ সমবেত হুইয়াছে। দ্রেপদ, বিরাট, 
ধুষটছ্যুন্ব, চেকিতান, সাত্যকি ও ভীমদসেন এই সাতজন 
সেই সাত অক্ষৌহিণী সেনার অধিপতি হুইবেন। এই সমস্ত 
নেনানায়কগণ সকলেই বেদবেত্তা, সমরপারদর্শী, অস্ত্র- 
কুশল, সচ্চরিত্র ও নীতিবিশারদ । ইহীর! যুদ্ধে শরীরপরি- 
ত্যাগেও কু্িত নহেন! হে সহদেব! যিনি এই সাতজন 
সেনাপতির অধিনায়ক হইতে পারেন, এবং সংগ্রামে মহা- 

বলপরাক্রান্ত প্রজ্বলিত হুতাঁশন সদৃশ ভীক্মের শরজাঁল সহ্য 
করিতে পারেন, এরূপ এক সেনাঁবিভাগনিপুণ ব্যক্তিরে 
নির্দেশ করিয়া বল। হে পুরুষব্যাম্র! কোন্ ব্যক্তি আমাদের 
সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবার উপযুক্ত, সেই বিষয়ে, ভুমি 
স্বীয়'মত ব্যক্ত কর। 



৪৫৬ মভাভারত। 

সহদেব কহিলেন, হে রাজন! আমরা যাঁহার আশ্রয় 
লাভ করত পৈতৃক রাজ্যাংশ প্রাপ্তির নিমিত্ত উদ্যোগী হই- 
তেছি, যিনি আমাদের সমছুঃখন্সখভাগী, সেই যুদ্ধছুর্্মদ 
মহাবীর মণ্স্যরাজ সংগ্রামে মহাবীর ভীক্ম ও অন্যান্য মহা- 
রথগণের বলবীর্ধ্য সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন । 

অনন্তর বাক্যবিশারদ নকুল কহিলেন, হে রাজন! যিনি 
বয়স, শীস্তজ্ঞানসম্পন্ন, ও ধৈর্য সকুলসম্ভুত, লজ্জাশীল, 
মহাবলপরাক্রান্ত ; যিনি মহর্ষি ভরদ্বাজ হুইতে সযুদায় অস্ত্র 
শিক্ষা করিরাছেন, যিনি নিতান্ত দুদ্ধর্ষ ও সত্যপরায়ণ, যিনি 
মহাবীর ভীক্ম ও দ্রোণের প্রতি নিতান্ত স্পর্ধা! করিয়া থাকেন, 
যিনি শতশাখানম্পন্ন মহাবৃক্ষের ন্যায়, পুত্র পৌন্রগণে পরি- 
কৃত ও পার্থিবগণের শ্লীঘনীয়, যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত্ত 
ক্োঁধাসক্ত হইয়া, স্বীয় পত্বীর সহিত ঘোরতর তপোনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন; যিনি পিতার ন্যায় তত আমাদের রক্ষণ- 

বেক্ষণ করিয়া থাঁকেন, সেই পরমাস্ত্রবেত ক্রপদরাজ আমা-: 
দিগের সেনাপতি হইবেন। তিনি ভীম্ম ও দ্রোণের বিক্রম 
সহ্য করিতে অনায়াসে সমর্থ | 

অনন্তর অর্জুন কহিলেন, মহারাজ ! যে হুতাঁশন সদৃশ 
দিব্য পুরুষ তপোঁবলে ও মহর্ধিগণের সন্তোৌষসাঁধন দ্বার! 
শরাসন,কবচ ও খড়গ ধারণ এবং দিব্যাশ্বযোজিত রথে আরো- 
হণ করিয়া, ভয়ঙ্কর মেঘমালার ন্যায় রথনির্ধোষ শব্দে দিঙ্ম- 
গুল প্রতিধ্বনিত করত অগ্রিকুণ্ড হইতে উৎপন্ন হুইয়াছি- 
লেন, ধাঁহার স্বন্ধ, বাহুদ্ধয় ও বক্ষঃস্থল পিংহ সদৃশ, ধাঁহাঁর 

জর, দস্তপংক্তি, হনু, মুখমণ্ডল ও নেত্রদ্বয় অতি রমশীয় ; 
জক্রু গৃঢ়, চরণদ্বয় স্ুুঘটি ত, যিনি সর্ববশক্ত্রের অভেদ্য, এবং 

মত্তবারণ তুল্য বিক্রমশালী ; যিনি দ্রোণবিনাশের নিমিত 
জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, সেই মহাবল পরাক্রমশালী নত্যবাদী 



উদ্যোগ পর্ব! ৪৫৭ 

জিতেন্দ্রিয় ধৃষ্টছ্যুন্ন ভীম্মদেবের অশনিসমস্পর্শ, দীপ্তিমান্ 
ভূজঙ্গম তুল্য, সাক্ষাৎ কৃতীন্ত সদৃশ বেগবান্, নিপাত- 

বিষয়ে পাবকসদূণ শরজাল অনায়াসে সহ্য করিতে পাঁরি- 
বেন। পুর্ব্বে তগবান্ রাঁম এ সমস্ত ভয়ঙ্কর শরজাল অনা- 
য়াসে সহ্য করিয়াছিলেন । হে রাঁজন্!। এক্ষণে মহাবীর 
ধৃউছ্যন্ন ব্যতিরেকে মহাত্রত ভীম্মদেবের পরাক্রম কেহই, 
সহ্য করিতে সমর্থ হয় না! তিনি ক্ষিপ্রকারী, ছুর্ভেদ্যকবচ- 
ধারী এবং যুখপতি ফন্তমাতঙ্গের ন্যায় নিতান্ত দুর্দর্ঘ। আমার 
মতে তিনিই মেনাপতি হইবার যথার্থ উপযুক্ত পান্র। 

ভীমমেন কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! নিদ্ধগণ এবং মহর্ষিগণ 
কহিয়া! থাকেন, ভীম্ষের বধের নিষিত্তই ভ্রুপদতনয় শিখণ্ডীর 
জন্ম হইয়াছে । ইনি যখন সংগ্রামস্থলে অন্ত্রপ্রয়োগ করিতে 
থাকেন, তখন পুরুষগণ ইহীকে মহাত্মা রামের ন্যায় বূপ- 
সম্পন্ন অবলোকন করেন। হে রাজন! অস্ত্র দ্বারা রথারুঢ 

শিখণ্ডীর গাত্রভেদ করিতে পারে এমন কাহাকেও দেখিতে 
পাই না। দ্বেরথ যুদ্ধে শিখও্ী ব্যতিরেকে মহাব্রত ভীম্মকে 
হার করিতে পারে এমন কেহই বিদ্যমান নাই। অতএব 

আমার মতে সেই শিখণ্ডীই সেনাপতির উপযুক্ত । 
যুধিষ্ঠির কহিলেন, মহাত্স। বান্জুদেব জগতের সমস্ত বলা- 

বল সম্যক অবগত আছেন। এক্ষণে ইনি যাঁহাকে নির্দেশ 
করিবেন, আমি তাহাকেই সেনাপত্যে নিযুক্ত করিব। বাস্ু- 
দেব কৃতান্ত্র বা অকৃতাস্ত্রই হউন, বৃদ্ধ অথব! যুবাই হউন, 
ইনিই আমাদিগের জয় পরাজয়ের মুল। একমাত্র দাশাহে 
সমস্ত প্রাণ, রাজ্য, ভাব, অভাব, স্ভুখ ও অসুখ সমুদায় 
স্থাপিত রহিয়াছে । অতএব কৃষ্ণ ধাহাঁকে মনোনীত করি- 

বেন, তিনিই আমাদিগের সেনাপতি হইবেন | সম্প্রতি 
রাত্রে উপস্থিত ; ইতিমধ্যে আমরা সেনাপতির বিষয় অবধা- 



টি মহাভারত। 
রণ পুর্ব্বক প্রভাতসময়ে অন্ত্রশস্ত্রাদির অধিবাঁসন ও স্বস্তিবাঁচন 
পূর্ববক-সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইব। 

অনস্তর পুগুরীকাক্ষ ধর্্মরাজের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ধন- 
গয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কহিলেন, হে রাজন! ইহারা 
যে সকল ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিলেন; তাহারাই সেনাপ- 
তির উপযুক্ত, সমরবিশারদ ও শক্রপরাজয়ে সমর্থ । ইহার! 
সমরভূমিতে অবতীর্ণ হইলে, দেবরাজ ইন্দ্রও ভীত হইয়া 
থাকেন; অতএব লুব্ধপ্রকৃতি ধর্তরাষ্ট্রগণের কথ! আর কি 
কহিব। হে ভারত ! আমি শান্তিস্থাপনের নিমিত্ত কায়মনো- 
বাক্যে যত্ব করিয়াছি। অতএব এক্ষণে আমর! ধর্দের নিকট 

অধণী ও লোকের নিকট অনিন্দনীয় হইলাম। নির্বেবোধ 
ৰালকম্বভাব ছুর্য্যোধন আপনাকে অন্ত্রশস্ত্রে পারদ ও বল- 
শালী জ্ঞান করিয়। থাকে। অতএব আপনি সেনা সকল 
অুসজ্জিত করুন। ধার্তরাষ্ট্রগণ মহাবীর অভ্ভুন, ক্রোধনস্বভাঁব 
ভীমসেন, কৃতান্ত সদৃশ নকুল সহদেব, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুন, 
অভিমন্যু, বিরাট, দ্রুপদ, দ্রৌপদীতনয় ও অন্যান্য ভীম- 
বিক্রম অক্ষৌহিণীর অধিনায়ক নরেন্দ্রদিগকে রণস্থলে অব- 
লোকন করিতে সমর্থ হইবে না । আমাদিগের ছুষ্প্রধর্ ছুরা- 

সদ মহাবলপরাক্রান্ত সৈন্য সকল সমরে ধার্তরাষ্্র সৈন্যগণকে 
হহ্শার করিবে, সন্দেহ নাই। ্ 

মহাজ্সা! বান্তদেব এই কথা কহিলে, তত্রত্য নরোভ্তমগণ 
সাতিশয় হুষ্ট ও সন্তৃষ্ট হইলেন। তৎুকালে তাহাদিগের 
সেই আনন্দকোলাহলে দশ দিক্ পরিপুর্ণ হইয়! উঠিল। 
ইতশ্ততঃ প্রধাবমাঁন উদ্যোগী সৈন্যগণের « সাজ সাজ ” 
শব, অশ্থের হ্ষোরব, মাতঙ্গের বুংহিত, রথচক্রের ঘর্ধরশব্দ 
এবং শঙ্খ ও দুন্দুভি নিনাদে চতুর্দিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। 
দুভগণ ইতত্ততঃ ধাবমান হইতে লাঁগিল। পাণগডবগণ সসৈন্যে 
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ঘুদ্ধযাত্র! করিবার নিমিত বর্ম ধারণ করিতে লাগিলেন । 
তখন রখপন্তিগজসমাকুল প্রধাবমান তনুত্রধারী সৈন্য- 
সমাগম উর্থ্মিমালাসঙ্কুল মহাসযুদ্রের ন্যায় একান্ত ক্ষুব্ধ 
ও পরিপূর্ণ গঙ্গার ন্যায় নিতান্ত ছুদ্ধর্য হইয়া উঠিল। 
ভী'মসেন, নকুল, সহদেব, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, 
গৃষ্টঢ্যুন্, প্রভদ্রেক ও পাঞ্চালগণ সৈন্যগণের পুরোভাগে গমন 
করিতে লাগিলেন । তখন সৈন্যগণ মধ্যে সমুদ্রের ন্যায় ঘোর- 
তর শব সমুখিত হইয়।, আকাশমওল স্পর্শ করিল। 

তগুকালে শক্রবলনিসুদন যোদ্ধবর্গ সকলেই আহলাদিত 
হইয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই পর- 
'সৈন্যবিদারণ সৈন্যগণের মধ্যন্থলে গমন করিতে লাগিলেন 
শকট, আপণ, বস্ত্রাগার, বেশ্যা, যাঁন, বাহন, 'কোষ, যন্ত্র 
আধ, অন্ত্রচিকিতসক ও চিকিৎসক সকল তাহার সমভি- 
ব্যাহারে গমন করিল 1 মহারাজ যুধিষ্ঠির সমস্ত পরিচারক 
ও অকর্মণ্য হুর্ববল নৈনিকগণকে সংগ্রহ করিয়া, সত্য- 
বাদিনী দ্রৌপদী এবং দাদানীগণে পরিরৃত হুইয়!, উপ- 
প্লব্যনগরে অবস্থান করিতে লাগিলেন | হে রাজন্ ! পাগুবগণ 
সৈন্যযোজন! দ্বারা ধন এবং দারাদি রক্ষা! করিয়া, বিধান 
পূর্বক গোম্ুবর্ণাদি দাঁন করত ব্রাক্ষণগণ কর্তৃক স্তুয়মান ও 
বিবিধ মণিবিভূষিত এবং রথারূঢ় হুইয়।, ক্কন্ধাবার সমভি- 
ব্যাহারে প্রস্থান করিলেন । কৈকেয়গণ, ধৃউকেতু, কাশিরাজ- 
পুত্র বিভূতিমান্ঃ বন্দুযাঁন ও শিখণ্ডী ইহারা বিবিধ অলঙ্কার 
পরিধান, অস্ত্রশস্ত্র এবং বর্ধধারণ করত রাজ! যুধিত্িরকে 
পরিবেষটন করিয়], গমন করিতে লাগিলেন। "পশ্চিমাদ্ধে 
বিরাট, যাজ্তসেন, সৌমকি, সুশর্্মা, কুত্তিভোজ এবং ধৃষ্ট- 
ছ্যুন্ষের আত্মজগণ গমন করিতে লাগিলেন। অনাধৃণ্তি, চেক্কি- 
তান, ধৃষ্টকেতু এবং সাত্যকি ইহীর! বান্ুদেব ও ধনঞ্জয়কে 
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বেন করত গমন করিতে লাখিলেন। অনস্তর পাঁগুবগণ 
কুরুক্ষেত্রে উপনীত হুইয়া, বৃষভের ন্যায় ঘোরতর গর্ভ্বন ও 
শঙ্ঘধ্বনি করিতে লাগিলেন। সৈন্যগণ বজ্ধ্বনি সদৃশ সেই 
পাঞ্চজন্যনিনাদ শ্রবণ করিয়া, সাতিশয় সন্তৃষ্ট হইল । সেই 
সমস্ত বীরগণের শঙ্ঘধ্বনিসহকৃত সিংহনাদে পৃথিবী, অন্ত- 
রীক্ষ ও মহাসাগর প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। 

দ্বিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়। 

অনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির শ্বশীনস্থাঁন, দেবাঁয়তন, মহর্ধিগণের 
আশ্রম ও তীর্থস্থান নকল পরিত্যাগ করিয়া, প্রচুরতৃণরাশি- 
সম্পন্ন সুন্সিগ্ধ নমতল ভূমিতে সেনাঁনিবেশ সংস্থাপন করি- 
লেন। তদনন্তর বাঁহনগণের শ্রান্তি দূর করিয়া, পুনরায় তথা 
হইতে গাত্রোরান পুর্বক শত সহত্র ভূপাঁলগণের সহিত 
ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ এবৎ বান্ুদেব ও ধনঞ্জয়ের সহিত 
সহজ সহত্র ধার্তরাষ্ট সৈন্যগণকে বিদ্রাবিত করিয়া, 
চতুর্দিকে পর্যটন করিতে লাগিলেন। মহাবীর ধৃষ্টদ্যু্স 
সাত্যকি ও যুযুধান ইহারা শিবিরের পরিমাণ স্থির করিলে 
পর ভগবান্ বাসুদেব তথায় উত্তম উপতীর্ঘসুশোভিত 
কর্করপঙ্কবিরহিত . পবিত্রনলিলশালিনী শ্রোতস্বতী প্রাপ্ত 
হইয়া, পরিঘ1 খনন করাইলেন। এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত 
কতকগুলি' সেনাকে গুণগুভাবে সম্গিবেশিত করিলেন। 

মহাঁত্বা পাগুবগণের নিমিত্ত যেপ্রকার শিবির সন্নিবেশিত 
হুইল» অন্যান্য ভূপালগণের নিমিভেও সেইরূপ প্রভূততর 
কাষ্ঠসম্পন্ন অন্পপান্সহকৃত দুশ্রধর্ষ শত সহত্র শিবির পৃথক্ 
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পৃথক্ সংস্থাপ্িত হইল। তদ্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল, 
যেন বিমাঁনসমুহ ধরাতলে অবতীর্ণ হুইয়1 রহিয়াছে। 

, তথায় বেতনভোগী স্ুুনিপুণ শত শত শিল্গী ও শাস্ত্র 
বিশারদ সর্বেধোপকরণসম্পন্ন চিকিৎসকগণ নিযুক্ত হইল। 
মহারাজ যুধিষ্ঠির শরাসন, জ্যা, বন্দ ও অন্যান্য অস্ত্র সমুদয় 
এবং পর্ববতাকার ধৃনকচুর্ণ, তৃণ, ভু, অঙ্গাররাশি, মধু, দ্বৃত, 
উদক ও অসংখ্য উহ্কৃষ্ট যন্ত্র, নারাচ, তোমর, পরশু, যন্তি 
ও তৃণ প্রত্যেক শিবির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া! রাখিলেন। তথায় 
শত সহত্র যোধী কণ্টকময় কবচ যুক্ত মাতঙ্গ সকল অত্যুচ্চ 
শৈলের ন্যায় দৃশ্যমান হইতে লাগিল । মিত্রগণ পাগুবগণকে 
তথায় সন্নিবিষ্ট শ্রবণ করিয়া, যথা স্থানে গ্রমন করিলেন, 
এবং সোমপায়ী ত্রহ্মচর্য্যানুরক্ত অন্যান্য ভূপাঁল সকল বলবা- 
হন সমভিব্যাহীরে পাণ্বগণের বিজয়লাভার্থ তথায় উপস্থিত 
হইলেন। 

ভ্রিপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । 

জনমেজয় কহিলেন, হে মহামতে ! রাজ। ছুষ্যোধন 
সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদ সমন্বিত কেকয়, বুষি ও অন্যান্য 
বহুলংখ্যক ভূপাপগণে পরিরৃত এবং মহাত্ম!। বান্ুদেব পরি- 
পালিত লদৈন্য রাজা ঘুধিষ্টিরকে সূর্ধ্যপরিরক্ষিত মহেক্দ্রের 
ন্যায় ভূমুল সংগ্রামার্থ কুকুক্ষেত্রে সমাগত শ্রবণ করিয়া, কি 
রূপ ব্যবহার করিয়াছলেন ? হে তপোধন! সমবেত এই 
মহাবীরগণ উন্দ্রপ্রযুখ দেবগণকেও ব্যধিত করিতে সমর্থ; 
বিশেষতঃ, পাঁওবগণ, কৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, পৃষ্টছ্যুন্, শিখণ্ডী" 
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ও যুধাঁমন্যু এই সমস্ত মহাঁবীরগণ দেবগণেরও ছ্রধিগম্য 1 
অতএব তশুকাঁলে কৌরব ও পাগুবগণ যাহা! করিয়াছিলেন, 
আমার নিকট সবিস্তর রূপে তাহ কীর্তন করুন। রর 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ ! দ্াশাহ প্রতিগমন 
করিলে,রাজ। হুর্য্যোধন কর্ণ, ভুঃশাসন ও শকুনিকে কহিলেন, 

হে বীরগণ ! কৃষ্ণ যে কার্ষ্য সাধনের নিযিভত আগমন করি- 

যাছিলেন, তাঁহাতে কৃতকার্য হইতে না পারাতে, ক্রোধাসক্ত 

হইয়! পাগুবসমীপে গমন করিয়াছেন; অতএব তিনি 

কৌ।রবগণকে তম্মপাঁৎ করিবেন, সন্দেহ নাই। পাওবগণের 
সহিত আমার সমরানল প্রন্থলিত হয়, ইহা ভীহার সম্পূর্ণ 
অভিপ্রেত। ভীমসেন ও অর্জুন তীহারই ছন্দানুবস্তা । রাঁজা 

যুধিষ্ঠির ভীমসেনের নিতান্ত বশম্বদ | পুর্ব্বে আমি অনুজগণের 
সহিত তাহার অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছি ; বিরাট ও ভ্রপদের 
সহিত আমার শক্রভাব উপস্থিত হইয়াছে ; এক্ষণে তাহা- 

রাই বাস্থুদেবের অনুগত হইয়া, সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইয়া- 
ছেন। এই লোমহ্র্ষণ তুমুল সংগ্রাম শীপ্রই সমারদ্ধ হইবেক, 
অতঞব তোমরা নিরালস্য হইয়া, সাংগ্রামিক ব্যাপারের 
উদ্যোগ কর। কুরুক্ষেত্রের প্রশস্ত শ্ছানে শক্রগণের ছুরা- 

ক্রম্য বিবিধ আয়ুধপুর্ণ ধধজপতাকাপরিশোঁভিত অতুযুচ্চ দৃঢ় 
আবরণে আরৃত বহুসংখ্যক শিবির সন্নিবেশিত কর। তথায় 

২গ্রামোপযোগী সামগ্রী সমুদয় সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত যে 

পথ প্রস্তত করিবে, তাহ যেন কদাচ বিপক্ষগণ আক্রমণ 

করিতে সমর্থ না হয়। জল ও কা সমুদয় শিবির মধ্যে 

স্থাপিত করিয়! রাখিবে এবং তথায় যাতায়াতের নিমিত নগ- 

রের বহির্ভীগে এক অবন্ধুর পথ প্রস্তত করিবে | হে বীর- 

শপ! কল্যই যুদ্ধযাত্রা! করিতে হইবে, শীত্র এইরূপ ঘোষণ! 
কর। তখন তাহারা যে আজ্ঞ। বলিয়া পরদিন প্রভাতে 
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স্থানে স্থানে এরূপ ঘোঁধণ। করিয়া, ভূপালগণের বাঁসের 
নিমিত্ত শিবির সকল সন্নিবেশিত করিতে লাখিলেন। 

অনস্তর পার্থিবগণ রাজাজ্ঞা শ্রবণ করিবামাত্র সত্বরে 
স্ব স্ব মহামুল্য সিংহাসন হইতে গাত্রোথান করিয়।, কাচ, 
নাঙগদভূষিত চন্দনাগুরুস্ুশোভিত অর্গলোপম ভূজযুগল 
পুনঃ পুনঃ মর্দন, উত্তরীয় প্রভৃতি বসন ও নানাবিধ ভূষণ. 
পরিধান ও উষ্তীষ বন্ধন করিতে লাগিলেন । রথিগণ রথ, 
অশ্বকোবিদগণ অশ্ব ঞবং হস্তিশিক্ষায় নিযুক্ত পুরুষের হস্তী 
সমস্ত ন্ুসজ্জিত করিতে লাগিলেন ॥? অধিকৃত ভূত্যের! 
কাঞ্চনময় বিচিত্র বন্দ ও নানাবিধ অস্ত্র শন্ত্র সমুদয় আহরণ 
করিতে লাগিল ॥ পদাতিগণ সুবর্ণ চিত্রিত বহুবিধ আয়ুধ সকল 
ধারণ করিতে লাগিল। তখন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের রাজধানী 
জনসমাকীর্ণ হইয়া! উৎ্সবময় হইল। যোঁদ্ধুবর্গসংবৃত কুরু- 
রাজমণুল চক্দ্রোদয়কাঁলীন মহাসমুদ্রের ন্যায় শোভমান 
হইল। জনগণ আবর্তের ন্যায়, হত্তী, রথ ও তুরগ সকল মীন- 
সমুহের ন্যায়, বিচিত্রিত আভরণ ও বর্ম সকল ভউন্মিমালার 
ন্যায়, শঙ্ঘছুন্ধৃভিনিনাদ গভীর নির্ধোষের ন্যায়, প্রাসাদ- 
শ্রেণী শৈলরাজির ন্যায়, অস্ত্র শস্ত্র সমুদয় ফেনপুঞ্জের ন্যায়, 
রথ্যা ও আপণ সকল সমুদ্রগামী হ্ুদনিবহের ন্যায় প্রতীয়- 
মান হইতে লাগিল। 

স্ পটি-88৮৮৩- 

চতুঃপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় ! 

হে রাজন্! ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির বাস্ুদেবের বাক্য স্মরণ 
করিয়া, পুনরায় কছিলেন, হে কৃষ্ণ! ছুরাত্মা ছুধ্যোধন কি 
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প্রকারে এরূপ বাক্য কহিল ? হে অচ্যুত ! এক্ষণে আঁমাঁদি- 
গের কি কর্তব্য, এবং কিরূপ অনুষ্ঠান করিলেই ব! ধর্্মরক্ষা 
করিতে সমর্থ হইব ? তুমি ছুর্য্যোধন, কর্ণ, শকুনি, সৌবল ও 
মদীয় ভ্রাতৃগণের এবং আমার অভিপ্রায় সম্যক অৰগত 
হইয়াছ ; মহাবীর বিছুর ও ভীমের বাঁক্য শ্রবণ করিয়াছ এবং 
আধ্য। কুন্তীর অভিলাষও উত্তমরূপে অবগত হইয়াছ ; এক্ষণে 
সেই সকল বিষয় বারম্বার পর্য্যালোচন? ও ইহ। তিন্ন অন্যান্য 
উত্কৃষ্ট বিষয় সমস্ত উদ্ভাবন করিয়।, ম্াহাতে আমাদিগের 
শ্রেয়োলাভ হয়, শীঘ্র সেইরূপ উপদেশ প্রদান কর। 

অনস্তর বাসুদেব অতি উচ্চৈঃ স্বরে কহিলেন,হে ধর্ম্মরাজ ! 
আপনি ষে সমস্ত ধন্মার্থনঙ্গত পরম হিতজনক বাক্য প্রয়ে গ 
করিলেন, ছুর্দ্মতি ছুষ্যোধন তাহার অনুসরণে অভিলাষী 
নহে । সে মহামতি ভীক্ম, বিছুরও আমার কথায় কর্ণপাতও 
করে ন।। সে সকলকেই অতিক্রম করিয়াছে । তাহার ধর্ম ও 
বশোলাভের অভিলাষ নাই। সে একমাত্র কর্ণকে আশ্রয় 
করিয়া, সকলকেই পরাজিত করিব এইরূপ বিবেচন। করিয়। 
থাকে। 

সেই পাপাত্বা আমাকে বন্ধন করিতে আদেশ দিয়াছিল ॥ 
কিস্তু তাহাতে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। সেই সময়ে 
ভীম্ম এবং দ্রোণ ইহীরাঁও যুক্তিসঙ্গত কোন বাক্য প্রয়োগ 
করেন নাই ॥ একমাত্র বিছুর ব্যতিরেকে আর সকলেই 
তাহার ছন্দানুবর্তন করিয়াছিল । শকুনি, সৌবল, কর্ণ ও 
ছুঃশাসন আপনার প্রতি নিতান্ত অযুক্ত বাক্য সমুদয় প্রয়োগ 
করিয়াছে ।' দুর্য্যোধন আপনাকে যাহা বলিয়াছে তাহা উল্লে- 
খের প্রয়োজন নাই । বাস্তবিক সে আপনার সহিত যথো- 

 পযুক্ত ব্যবহার করিতেছে না। এই সমস্ত ভূপতি ও সৈনিক- 
গণের মধ্যে পাপ ও অকল্যাণ নাই; একমাত্র ভুর্ষেযাধনে তাহ! 
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বিদ্যমান রহিয়াছে ॥ এক্ষণে আমর! সংগ্রাম পরিহার করত 

রাজ্যে উপেক্ষা করিয়। কদশচ কৌরবগণের মহিত সন্ধি 
করিব না। 

অনন্তর নৃপতিগণ কৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করত কোঁনপ্রকাঁর 
উত্তর না করিয়া রাজা যুধিতিরের মুখাবলোকন করিতে 
লাগিলেন । তখন পাগুবশ্রেষ্ঠ রাঁজ৷ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণের- 
সহিত মিলিত ও তাহাদের অভিপ্রায় সম্যক্প্রকারে অবগত 
হইয়া যুদ্ধোদ্যোগের, অনুমতি প্রদান করিলেন । অনুমতি 
প্রাপ্ত হইবামাত্র সেনাগণের মধ্যে এক মহান্ হুর্ষধ্বনি সমূ- 
খিত হইল। ত্বাহাদিগের আর আনন্দের পরিমীম! রহিল 
না। ধর্দমরাজ অব্ধ্য জ্ঞাতিগণের বধনাধন করিতে হইবে 

বলিয়। দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভীক্ম ও অজ্ভানকে কহি- 
লেন, হে ভ্রাতৃগণ ! আমরা যাহা পরিত্যাগ করিবার 
নিমিত্ত বনবাস প্রভৃতি বহুবিধ ক্লেশপবম্পরা শ্বীকার কর্রর- 
লাম, এক্ষণে সেই মহাঁনর্থ অনিবার্ধ্য রূপে সমুপস্থিত হই- 
তেছে। আমর! এই অমঙ্গল নিবারণের নিমিভ্ড বহুবিধ চেষ্ট। 
করিয়াঁও তাহাতে কৃতকাধ্য হইতে পারি নাই। যুদ্ধের উদ্- 
যোগ করি নাই, তথাপি তুযুল সংগ্রাম ঘটিয়া উঠিল । আমর! 
অবধ্য আঁধ্যগণের ষহিত কিপ্রকারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব ? 
এবং কিপ্রকারেই বা বয়োজ্যেতউ গুরুলোকদিগকে সংহাঁর 
করিয়া জয়লাভ করিব ? 

অনন্তর মহাতু। ধনগ্রয় ধর্দারাজকে বান্ুদেবের কথ! শবণ 

করাইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি মহাত্সা। বাস্ুদেবের 
মুখে আর্য্য। কুস্তী ও বিছুরের যে সমস্ত কথা শ্রবম করিয়াছি- 
লেন, তাহা উত্তম রূপে অবগত হইয়াছেন । আমার নিশ্চয় 

বোধ হইতেছে,তীাহার] ধর্মমসঙ্কত কথাই বলিয়াছেন, সুতরাং 
এক্ষণে সংগ্রামে বিমুখ হুওয়া, আপনার উচিত নহে। তখন 
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কৃষ্ণ ন্মিতমুখে অর্জনের বাক্যে অনুমোদন করিলেন। অন- 

স্তর পাগুবগণ সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে যুদ্ধার্থে কতসঙ্কল্প 
হুইয়1, পরম সুখে রজনী যাপন করিলেন। 

পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । 

হে মহারাজ! রজনী প্রভাত হুইবামাত্র রাজ ছুর্য্যো- 
ধন একাদশ অক্ষৌহিণী সমীপে গমন করিয়া, মনুষ্য, হস্তী, 
রথ ও অশ্ব সকলকে তাহাদিগের অগ্রভাগ, মধ্যভাগ ও 
পশ্চাৎ ভাগে সন্নিবিষ্ট হইতে অনুমতি করিলেন। তখন 
সৈন্যগণ অনুকর্ষ, মনোহর তুণীর, বরূথ, তোমর, খড়গ, 
ধবজ, পতাকা, শর, শরামন, শক্তি, নিষঙ্গ, বিচিত্র রড্জুঃ 
আস্তরণ, সকচগ্রহ বিক্ষেপ, তৈল, গুড়, সলিল, দ্বৃত, বলুক 
সসর্প কুস্ত» ধূনকচুর্ণ* ঘণ্টিকা, ফলক, লৌহাস্ত্র, উপল, শুল, 
ভিন্দিপাল, মধুচ্ছিউ, যুদগর, কাগ্দণ্ড, লাঙ্গল, বিষ, শুর্প, 
পিটক, দাত্র, অঙ্কুশ, সকণ্টক কবচ, বাসী, লৌহকণ্টক, 
শৃঙ্গ, ধা্টি, ভল্ল, কুঠার, কুদ্দাল, তৈলাক্ত ক্ষৌমবস্ত্র ও নানা- 
প্রকার অস্ত্র শস্ত্র এবং বহুবিধ সমুজ্ঘবল মণি ও বুবর্ণাভরণ 
ধারণ পূর্বক ব্যাত্রচন্ম্মাচ্ছাদিত দ্বীপিচর্্মপরিবৃত রথে 
আরোহণ করিয়া, প্রস্বলিত হুতাশনের ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। সগকুলজাত শম্ত্রবিশারদ হয়ত ত্ববিৎ কবচধারী 
মহাবীরগণ সারথ্যকার্ষ্যে নিযুক্ত হইলেন। শর শরাসন প্রভৃতি 
অস্ত্রশস্ত্রনহকৃত পতাকান্থুশোভিত অসিচর্্মপটিশশালী 
ঘণ্টাচামরবিশিষ উৎ্কৃষ্টা তুরঙ্গমচতুষ্টয়সংযেজিত রথ 
সমুদয় পরিদৃশ্যমীন হইতে লাখিল। যোদ্ধবর্গ. এ সমস্ত 
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রথে অশুভবিনাশী যন্ত্র ও ওষব সমুদয় বন্ধন করিলে, এ সকল 
রথ সুরক্ষিত ছুরাক্রম্য নগরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিল। একজন অশ্বতত্ববিৎ ধুরনমীপবর্তী অশ্বদ্ধয়ের রক্ষক 
ও দুইজন রথিশ্রেষ্ঠ পাঞ্চি ভাগের সারথি হইল। হস্তী সকল 
বদ্ধকক্ষ ও অলঙ্কত হইয়া, রত্বরাজিবিভূষিত শৈলের ন্যায় 
শোভমান হইল! তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত দুইজন অস্- 
শধারী, ছুইজন ধনুর্দারী, ছু ইজন খড়গধারী, একজন শক্তি ও 
ত্রিশূলধারী নিযুক্ত হছুইল। তখন কুরুরাজ মহাত্ম। ছুর্য্যো- 
ধনের সৈন্য সকল আয়ুধকোষবিশিষ্ মত করিবর দ্বারা 
পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল। কবচধারী পতাকা যুক্ত অলঙ্কত 
অশ্বারোহী সকল অশ্বে আরোহণ করিল। প্লতগতিরহিত 
সুশিক্ষিত স্ুবর্ণালঙ্কারে অলঙ্কৃত শত সহত্র ভশ্ব অশ্বীরোহী- 
দিগের বশীভূত হইয়া রহিল । বহুরূপসম্পন্ন কবচশস্ত্রধারী 
সুবর্ণমাল্যভাষিত পদাতিগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল 
প্রত্যেক রথের দশ দশ হস্তী; প্রত্যেক হস্তীর দশ দশ অশ্ব, 
প্রত্যেক অশ্বের দশ দশ পদাতি পাদরক্ষক হইল। কিন্বা 
প্রত্যেক রথের পঞ্চশৎ হস্তী, প্রত্যেক হস্তীর শত শত 
অশ্ব ও প্রত্যেক অশ্বের সাত সাত পদাতি পাদরক্ষা করিতে 
লাগিল। পাঁচশত হস্তী, প্াচশত, রথ, পাঁচশত অশ্ব ও পঞ্চ- 
রিংশতিশত পদাতিতে এক সেন! হয়। দশ সেনাতে এক 
পৃতনা, দশ পৃতনাতে এক বাহিনী হইয়া থাকে। ইহাদিগের 
নাম সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমূ ও বরূখিনী। 

এই রূপে অফ্টাদশ '্ক্ষৌহিণী সংগৃহীত হইল। তাহার 
মধ্যে রাজ! দুর্য্যোধন একাদশ ও পাগুবগণ সাত অক্ষৌহিণী 
গ্রহ করিলেন। পঞ্চ পঞ্চাশ পদাতিতে এক পত্তি, 

তিন পত্তিতে এক সেনামুখ, ইহা গুল্ম, বলিয়া অভিহিত 

হইয়া থাকে। তিন গুল্মে এক গণ হয়, কুরুসৈন্য মধ 



৪৬৮ মহাভারত? 

অযু অযু শ্বাণ নিধুক্ত ছিল ৷ রাজ! ূর্য্যোধন মহাবল পরা- 
্রান্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগকে পরীক্ষা করিয়া সেনাঁপতিপদে 
নিধুক্ত করিলেন । এবং পূর্বে পুথক্ পৃথক্ সেনানায়ক নর- 
সভ্তমগণকে আনয়ন করিয়া সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করি- 
য়াছেন। এক্ষণে তিনি মহাবীর কপ, দ্রোণ, শল্য, জয়দ্রুথ, 
কাম্বোজাধিপতি ন্দক্ষিণ, কৃতবন্া, অশ্বথামা, ভূরিশ্রবা, 
শকুনি ও মহাবল বাহলীক ইহাদিগকে প্রতিদিন দছুইবেল! 
সর্ববসমক্ষে যথাবিধি অর্চনা করিতে 'লাগিলেন ॥ এবং 

ঘাহারা এই সমস্ত মহাবীরগণের বশবর্তী, তাহারাও ছুর্ষ্যো- 
ধনের হিতানুষ্ঠান নিমিত্ত সৈন্যগণের অন্তর্নিবিষ্ট হইল। 

ষটপঞ্চাশদধিক শতভম অধ্যায়! 

হে রাজন! অনন্তর ধৃতরাষ্টীতনয় ছুধ্যোধন অন্যান্য 

ভূপালগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া, মহাবীর ভীত্মকে কহি- 
লেন, ছে মহাত্মন্! মদীয় সৈন্যগণ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হইয়া, 
উপযুক্ত সেনাপতি অভাকে পিপীলিকা সমুহের ন্যায় ছিন্নভিন্ন 
হইতেছে। ছুই ব্যক্তির বুদ্ধি কদাচ সমভাবসম্পন্ন হয় না! 
এই জন্য সেনাপতিগণ স্ব স্ব বীর্যের স্পর্ধা করিয়। থাকে। 
শুনিয়[ছি,পুর্বের দ্বিজগণ কুশময় ধ্বজদণ্ড পযুন্নত করিয়। বৈশ্য 
ও শুদ্রে সমভিব্যাহারে হৈহয়বংশীয় ক্ষত্রিয়গণ সমীপে গমন 

করেন। তখন এক দিকে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি বর্ণত্রয় ও অন্য 

দিকে ক্ষত্রিয়জাতি প্রতিষ্ঠিত হইল। 
অনন্তর ব্রাহ্ষণ প্রভৃতি বণত্রয় ক্ষত্রিয়গণের সহিত 

সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়। বারম্বার পরাজিত হইতে. লাগিলেন। 
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ভখন ব্রাহ্গণের তাহাদিগকে পরাজয়ের কারণ জিজ্ঞাস 
করিলে তাহারা কহিলেন, হে ব্রাঙ্ষণগণ ! আমর! সংগ্রামে 
প্রনৃত্ত হইয়।, এক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির মতানুসারে কার্ধ্য করিয়া! 
থাকি, কিন্ত আপনার! স্ব স্ব বুদ্ধিরৃতির বশীভূত হুইয়া কার্য 
করিতেছেন। তখন ব্রাঙ্গণগণ নীতিবিশারদ মহাঁবলপরা_ 
ক্রাস্ত এক ব্রান্ষণকে সৈনাপত্যে নিব্ুক্ত করিয়।, ক্ষত্রিয়-. 
গণকে পরাজয় করিতে লাগিলেন । এইরূপ ধাঁহার হিতাঁভি- 
লাষী নিম্পাঁপী ব্যক্তিকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করেন, তাহার! 
যুদ্ধে অনায়াসে শত্রজয় করিতে পারেন। 

হে পিতামহ ! আপনি দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের তুল্য 
এবং আমার পরম হিতৈষী, অন্যের অসহহার্ধ্য ও ধন্মপরা- 
য়ণ; অতঞৰ আপনি আমাঁদিগের সেনাপতি হুভন। যেরূপ 
সূর্য্য সমুদয় তেজঃ পদার্থের, চন্দ্র পাদপ সকলের, কুবের যক্ষ- 
গণের, ইন্দ্র দেবগণের, স্ুমেরু পর্বত সযুদয়ের, গ্ররুড় 
পক্ষিগণের, কার্তিকেয় ভূতগণের এবং হুতাশন বস্ু- 

গণের রক্ষক, আপনিও সেইরূপ আমাদিগের রক্ষক হউন। 
আমরা শক্রপরিরক্ষিত দেবগণের ন্যায় আপনার বলবীর্ষেযে 
পরিরক্ষিত হইয়া, দেবগণেরও ভুরাক্রম্য হইব, সন্দেহ নাই। 
যেমন কার্তিকেয় দেবগণের পুরোবস্তী হইয়াছিলেন, সেই- 
রূপ আপনি আমাদিগের অগ্রবন্তী হউন। গে নকল যেরূপ 
বৃষতের অনুসরণ করে, তদ্রপ আমরা আপনার অনুসরণ 
করিব। 

ভীক্ম কহিলেন, হে ভারত ! তুমি যাহা কহিলে আঁমি 
তাহাতেই দম্মত আছি, কিন্তু তোমরা আমার ফেরূপ প্রিয়- 
পাত্র, পাগুবেরাও সেইরূপ ; স্ৃতরাঁৎ তাহাদিগকেও সপ- 
রামর্শ প্রদান করা আমার সর্ববতোভাবে কর্তব্য । কিন্তু " 
আমি এক্ষণে পুর্ব প্রতিজ্ঞানুসারে তোমাদের পক্ষ হইয়াইম, 
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যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। কৃস্তীপুত্র ধনগ্রয় ব্যতিরেকে এই পৃথিবীতে 
আমার তুল্য যোদ্ধা আর কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় না। 
যদিও ধনগ্রয় বহুবিধ দিব্যান্ত্র সমুদয় শিক্ষা করিয়াছেন, 
তথাপি তিনি প্রকাশ্যে কদাচ আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃভ 
হইবেন না। আমি শন্ত্রবল প্রভাবে ক্ষণকাল মধ্যে এই 

স্বুরাস্থর ও রাক্ষসগণপরিরূত জগত নির্মনুষ্য করিতে 

পারি। কিন্তু আমি কদাচ পাওবগণকে উৎ্সাদিত করিতে 

পারি না। আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি.পাওবগণ আমারে 

বিনষ্ট ন! করে, তাহা। হইলে, আমি তোমার নিয়োগানুারে 
প্রতিদিন অযুতসংখ্যক সৈন্য সংহার করিয়া, তাহাদিগকে 
বিনষ্ট করিতে পারি, এবং আঁমি তোমার সেনাপতিপদ 
গ্রহণ করিব, সন্দেহ নাই। কিন্তু এক্ষণে একটী নিয়ম অব- 
ধারিত করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাজন! সুতপুত্র কর্ণ সতত 

যুদ্ধে আঁমাঁর সহিত স্পর্ধা করিয়া থাকে । অতএব আমি 
এব কর্ণ এ উভয়ের মধ্যে অগ্রে কে সংগ্রামে প্রবৃত 

হইবে? 
কর্ণ কহিলেন, হে রাজন্ ! গাঙ্গেয় জীবিত থাকিতে আমি 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। তিনি নিহত হইলে গাণ্ডীবধন্বা। অর্ড্ু- 
নের সহিত সংগ্রামে প্রবৃক্ন হইব। 

অনন্তর রাজ! দুর্ষেযোধন মহাত্ম। ভীক্মকে বিধি পুরর্বক 
সেনাপাতিপদে অভিষিক্ত করিলে, তিনিও অভিষিক্ত হইয়া, 
সাতিশয় শোভমান হইলেন। তখন রাঙ্গশাননক্রমে বাদ- 
কগণ সুস্থির চিন্তে শতসহত্র ভেরী ও শঙ্খ ধ্বনি করিতে লা- 
গিল। বীরগণের সিংহনাদে ও বাঁহন সকলের গম্ভীর নিনাদে 
চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। অন্তরীক্ষে বিনামেঘে 
অনবরত ঘন ঘন বজ্রনির্ধোষ ও ভূকম্প হস্তিগণের বৃংহিত 
নিনাদে সযুদয় যৌধগণের অন্তঃকরণ নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া 
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উঠিল। গগনমণ্ডলে ভয়ঙ্কর উক্কাপাতের সহিত অশরীরিপী 
বাণী এবং অমঙ্গলভাবিণী শিবাগণের কঠোর ধ্বনি নিরন্তর 
শ্রগতিগোচর হইতে লাগিল! হে রাঁজন্! রাজ। ছুর্যোধন 
মহাত্মা ভীক্মকে নৈনাপত্ো অভিষিক্ত করিলে, এইরূপ ভয়- 
স্কর উৎ্পাতপরম্পর৷ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল । 

রাজ! ছুর্য্যোধন ব্রাহ্ধণগণকে ধেনু ও নিক্ষপ্রাদন পূর্বক 
সৈন্য ও ভ্রাতৃগণের সহিত মহামন! ভীত্মকে পুরক্কত করিয়া, 
কুরুক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, তখন আশীর্ববাদকেরা ভাহাকে 
জয়াশীর্ববাদ করিতে লাগিলেন। তিনি কুরুক্ষেত্রে উপনীত 
হইয়া, কর্ণের সহিত পরিভ্রমণ পুর্ববক প্রভূত তৃণ ও ইন্ধনপু্ণ 
ঘনুর্ববর ও মমতল স্থান পরিমাণ করিয়1,শিবির মংস্থাঁপন করি 

লেন,উহ হস্তিনাপুরীর ন্যায় পরম শোভাযান হইয়া উঠিন। 

সপ্তপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায় । 

জনমেজয় কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ ! রাজ! যুধিষ্ঠির বৃহস্পতি 
সদৃশ বুদ্ধিমান্, পৃথিবীর ন্যায় ক্ষধাঁবান্, সাগর সদৃশ গন্ভীর: 
স্যভাব, হিমালয়ের ন্যায় সুধীর, প্রজাপতি তুল্য উদার- 
গুণশালী, আদিত্যের ন্যায় তেজম্বী, দেবরাজের ন্যায় 
শক্রবিদারণক্ষম, নৃপতিগণের অগ্রগণ্য মহারথ ভীন্মকে দীর্ঘ, 
কালের নিমিত্ত ভয়ঙ্কর লোমহ্র্ষণ রণযজ্ঞে দীক্ষিত শ্রবণ 
করিয়। কি বলিয়াছিলেন ? এবং ভীম, অজ্জুম ও মহাত্ম। 
বান্গদেবই রা কি কহিয়াছিলেন ? 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর আপদ্ছর্্ার্থ 
কুশল্ মহাবুদ্ধিমান্ রাঁজ। যুধিত্ির ভাতৃগণ ৪ সনাতন বাঁজু- 
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দেবকে স্বীয় সন্গিধানে আনয়ন করিয়া,শান্ত বাঁক্যে কহিলেন, 
হে ভ্রাতৃগণ ! হে বান্ুদেব ! তোমর! সৈন্যগণের চতুর্দিকে 
পরিভ্রমণ, এবং বন্দ্রধারণ পুর্ববক সাবধানে অবস্থিতি কর। 
প্রথমে পিতামহ ভীম্মের সহিত তোমাদের সংগ্রাম উপস্থিত 
হইবে ; অতএব এক্ষণে সাত অক্ষৌহিণীর সাতজন সেনাঁ- 
পতি নিযুক্ত কর। বাসুদেব কহিলেন, হে রাজন! আপনি 
সমরোচিত কার্য্যই নির্দেশ করিতেছেন, এবং উহা আমা- 
রও অভিমত ; অতএব শীত্্র সাতটী সেনাপতি নিযুক্ত করুন। 

অনন্তর রাজ! যুধিষ্ঠির মহাবীর দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, 
ধুষ্টছ্যন, ধৃষ্টকেতু, শিখণ্ডী ও মগধাধিপতি সহদেব এই 
সাত জন মহাভাগকে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন। 
যিনি দ্রোণবধের নিমিত্ত প্রত্বলিত অনল হইতে সমু্পন্ন 
হইয়াছেন ; সেই মহাত্মা ধুষছ্যন্ন সর্বসেনাপতিপদে 
নিযুক্ত হইলেন । মহাবীর ধনঞ্জয় ধর্মরাঁজের বাক্যানুসারে 
এই সমস্ত সেনাপতির অধিপতিপদে নিযুক্ত হইলেন এবং 
ধীমান্ জনার্দন অর্জুনের সারখ্যভার গ্রহণ করিলেন । 

অনন্তর নীলবসনপরিধায়ী কৈলাসাচল সদৃশ মধুপান - 
মত্ত আরক্তনয়ন বলদেব এই কুলক্ষয়কর ঘোর সংগ্রাম উপ- 
স্থিত দেখিয়া! গদ, শান্ব, উদ্ধব, রৌক্সিণেয়, আনুক ও চারু- 
দে প্রভৃতি বৃষ্িবংশীয় মহাঁবল বীরগণ সমভিব্যাহাঁরে 
দেবগণপরিরক্ষিত বাসবের ন্যায় সংহখেল গমনে পাগুব- 
ভবনে প্রবেশ করিলেন। ধর্মমরাজ যুধিঠির, কৃষ্ণ, পার্থ ও 
ভীমসেন তাহাকে দর্শন করিবামাত্র আসন হইতে গাত্রো- 
থান করিয়া”তাহার যথাবিধি পুজা! করিলেন। পরে রাজা 
যুধিতির কর ছারা তদীয় করস্পর্শ করিলে, তিনি বৃদ্ধ রাজা! 
বিরাট ও দ্রুপদকে অভিবাদন করিয়। যুধিঠিরের সহিত উপ- 
কেশন করিলেন। 
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অনন্তর হলায়ুধ কৃষ্ণকে কহিলেন, হে কৃষ্ণ! অনতি- 
বিলম্বে অতি ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কারক ঘোর সংগ্রাম উপ- 
স্থিত হইবে | আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এই ঘটনা অতি- 
ক্রম করা নিতান্ত দুঃসাধ্য ; এক্ষণে আমার অভিপ্রায় এই 
যে, তোমরা সবান্ধবে অক্ষত শরীরে যুদ্ধ হইতে উতীর্ণ হও । 
আমার বোধ হইতেছে, এই সমবেত ভূপালগণের চরম 
সময় উপস্থিত হইয়াছে । অতএব মাংসশোণিতকর্দমময় 
মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইবে । আমি তোমারে পুনঃ পুনঃ 
নির্ভনে কহিয়াছিলাম, হে বাল্ুদেব! পাঁগুবগণ আমাদিগের 
যেরূপ প্রিয়পাত্র ; দুর্যোধনও সেইরূপ ; অতএব তাহা- 
দিগের প্রতি সমত। ব্যবহার করা তোমার কর্তব্য | কিন্তু তুমি 
কেবল অর্জনের প্রতি স্নেহপরবশ হুইয়। তাহাদিগের প্রতি 
ন্নেহশূন্য হইয়াছ। তুমি যখন পাগুবগণের প্রতি পক্ষপাঁত 
প্রদর্শন করিতেছ, তখন তাহাঁদিগের জয়লাভ হুইবে, সন্দেহ 
নাই। আমি তোমা ব্যতিরেকে অন্য লোককে দর্শন করিতে 
ইচ্ছা করি না এই নিমিত্ত আনি তোমার অনুষ্ঠিত 
কাধের অনুনরণ করিয়া থাকি । গদাধুদ্ধবিশীরদ ভীম ও 
দুর্য্যোধন উভয়েই আমার শিষ্য এবং উহাারা আমার সমান 
স্েহপান্র। কৌরবগণের বিনাশকাঁল উপস্থিত হইলে, আষি 
উপেক্ষা! করিতে সমর্থ হইব না । এই বলিয়া বলরাম মধুসু- 

দনকে গ্রতিনিবৃত্ত করত পাগুবগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া, 
তীর্ঘপর্য্যটনার্ঘ নির্গত হইলেন। 
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অধ্টপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়! 

হে মহারাজ ! এই সময়ে মহাযশ। আহুকাধিপতি 

সাক্ষাৎ ইন্দ্রের প্রিয় হিরপ্যলোম। ভীক্মকের নুবিখ্যাত পুত্র 

কুক্সী গন্ধমাদনবাসী কিম্পুরুষশ্রেষ্ঠ এক ব্যক্তির শিষ্য হইয়া, 
চতুষ্পাদ ধনুর্ধেবেদ অভ্যাস করিয়াছিধ্েন। তিনি গাণীব, 
বিজয় ও শার্ঁদ এই তিন উৎকৃষ্ট শরাসনের মধ্যে গাণ্তীব 
সদৃশ তেজন্বী দিব্যলক্ষণসম্পন্ন বিজয়নামক যাছেন্দ্র ধনু কুবে- 
রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবান্ কৃষ্ণ মন্ত্র 
ময় পাশ ছেদন করিয়া, স্বীয় বীর্য্যবলে মুরনামক অন্ুরকে 
নিহত ও তৌমনরককে পরাজিত এবং মণিকুণ্ডুল হরণ 
করিয়া,ষোড়শ সহজ মহিলা,বিবিধ রত্ব ও শক্রগণের ভয়াবহ 
তেজোময় শাঙ্গনামে উত্ৃষ্ট কার্্ম,ক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
এবং মহাবীর ধনগ্য় খাগুবদাহে হুতাশনের তৃত্তি সাধন 
করিয়া, দিব্যান্ত্র গাণ্ডীব লাভ মিসস রুক্ী মেঘ- 
নির্ধোষ সদৃশ ভয়ঙ্কর শব্দায়মান মাহেন্দ্রধন্ু লাভ করিয়া 
চতুর্দিক্ বিত্রাসিত করত, পাগুবগণ সমীপে .আগমন 
করিলেন । ভূজবলগর্ব্বিত রুক্সী পুর্বে বাসুদেব কর্তৃক রুক্মিণী- 
হরণ সম্থ করিতে না পারিয়া,আমি কৃষ্ণকে সংহার না করিয়! 
কদাচ প্রতিনিবৃন্ত হইব না; এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া প্ররুদ্ধ 
গঙ্গার ন্যায় বিবিধায়ুধধারী চতুরঙ্গবলসমভিব্যাহারে বাস্ু- 
দেবের প্রতি ধাবমান হইল্লেন। অনন্তর তাহার নিকটব্তাঁ 
হুইবামাত্র পরাজিত ও লজ্জিত হইলেন; কিন্তু যেস্কানে 

বাসুদেব কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তথায় ভোজকট 
নীমক অসংখ্য সৈন্য ও গজবাঁজিবিশিষ্ট লুপ্রসিদ্ধ এক নগর 



উদ্যোগ পর্ব । ' ৪৭৫ 

সংস্থাপিত করিয়াছিলেন । এক্ষণে উক্ত নগর হইতে ভোঁজ- 
রাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী সেন! সমভিব্যাহারে সত্বর গমনে 
পাণ্ডবগণ সন্নিধানে আগমন করিলেন, এবং পাগবগণের 
জ্ঞাতসারে কৃষ্চের প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত কবচ, ধনু, তলবাঁর, 
ও খড়গ ধারণ করিয়া, প্রভাকরসশ্বিত ধ্বজের মহিত পাগুৰ- 

সৈন্যমগুলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন । | 
অনন্তর ধন্মরাজ যুধিঠির তাহার প্রত্যুদগমন ও সযুচিত 

সৎকার করিলেন । তোজরাজ রুল্সী পুজিত ও স্তুয়মান হইয়! 
তাহাদিগকে অভিনন্দন পূর্বক কিয় ক্ষণ সসৈন্যে বিশ্রাম- 
সুখ অনুভব করিয়া, বীরগণ মধ্যে অজ্জুনকে কহিলেন, হে 
অর্জন! ভুমি সহায়বান্ হইয়া, এই যুদ্ধে ভীত হইও ন।; 
আমি তোমার শক্রগণের অসহ্য বিষয় সহ্য করিব। 
আমার সদৃশ বলবিক্রমশালী পুরুষ আর কেহ নাই। তুমি 
শত্রসৈন্যের মধ্যে আমাকে যাঁহ! বিভাগ করিয়! দিবে, আমি 

। অনায়াসেই তাহা সংহার করিব। এক্ষণে মহাবীর দ্রোণ, 
রুপাচার্ধ্য, ভীন্, কর্ণ, এবং সমাগত ভূপঠংলগণ নির্বিিদ্ে অব- 
স্থিতি করুন। আমি যুদ্ধে একাকী শক্রগণকে সংহার করিয়া 
তোমাকে এই নিখিল মেদিনীমণ্ডল প্রদান করিব। 

মহাবল পরাক্রানস্ত ধনগ্রয় পার্থিবগণ সমক্ষে রুক্মী 
কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও কৃষ্ণের 
প্রতি দৃষ্টিপাত করত সখিভাব প্রকাশ পুর্বধক সহাদ্য বদনে 
রুক্মীরে কহিতে লাগিলেন, হে ভোঁজরাঁজ ! আমি কৌ রব- 
বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি । বিশেষতঃ আমি মহাত্া পাগুর- 
পুত্র, দ্রোণচাধ্যের শিষ্য, তগবান্ বাঁক্ুদেব আমার সহায়, 
গাণ্তীব আমার শরাঁসন, অতএব আমি যুদ্ধে ভীত হইতেছি, 
এ কথ! কি প্রকারে কহি। ঘোষযাত্রাকালে মহাবল 
গন্ধর্বগণের সহিত যে যুদ্ধধটনা হইয়াছিল, তখন কোন্ 



পর মহাভারত 
ব্যক্তি আঁমাঁর সহায়তা করিয়াছিল? যখন আমি দেবদাঁনব- 
সঙ্কুল ভয়ঙ্কর খাগুবারণ্যে যুদ্ধ করিয়াছিলাম, তখন কে 
আমার সহাঁয় হইয়াছিল ? যখন মহাঁবলপরাক্রান্ত নিবাত 
কবচ ও কালকেয়দৈত্যের সহিত যুদ্ধ ঘটন]| হইয়াছিল ; তখন 

কোন্ ব্যক্তি আমার সহায়তা করিয়াছিল ? যখন বিরাটনগরে 

মহাঁবল কৌরবগণের সহিত তুমুল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল, তখন 

কে আমার সহায়তা করিয়াছিল? কোন্ ব্যক্তি আমাদের 

ন্যায় সমরে রুদ্র, পুরন্দর, যম, বরুণ, পাঁৰক, কৃপা, দ্রোণ ও 

মাধবের আরাধনা, তেজোময় দিব্য গাঁণীব ধারণ, অক্ষয় শর 

ও দিব্যান্ত্র গ্রহণ করিয়া! « আমি সংগ্রামে তীত হইতেছি » 

এই অযশস্কর বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ হয় ? হে মহাঁ- 

বাহো! আমি সহায়পম্পন্ভিবিহীন, তথাপি ভীত হইতেছি 

ন/। এক্ষণে তুমি যথা ইচ্ছা গমন ব এই স্থানে অবস্থিতি 

কর, তাহাঁতে আমার কোন আপত্তি নাই। 

তদনন্তর কুক্ী সাগরোৌপম সৈন্যগণকে প্রতিনিবৃতত 

করিয়া, মহারাজ ভুর্্যোধন সমীপে উপনীত হইলেন। 

শৃরাভিমানী রাজা ছূর্য্যোধন তীহাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন! 
তখন তিনি যুদ্ধে পরাঙা,খ হইয়া, তীর্ঘযাত্রায় প্রস্থান করি- 

লেন। এদিকে পাগুবগণ মন্ত্রণার্থ পুনরায় উপবিষ্ট হইলেন । 

তখন পার্ধিবগণ সমবেত হওয়াতে পাগ্বমভা নক্ষত্রমালান্স- 

শোভিত চন্দ্রমার ন্যায় পরম শোৌভমাঁন হইয়া উচিল। 

স্পা] ০ 1৮" 
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উনষফ্ট্যধিক শততম অধ্যায় ৷ 

জনমেজয় কহিলেন, হে মহাত্বন্! কাঁলপ্রেরিত কৌর- 
বগণ কুরুক্ষেত্রে ব্যহিত সৈন্যসমূহ মধ্যে কি করিয়াছিলেন ?. 
বৈশম্পায়ন কহিলেন, হে ভরতর্ষভ! কুরুক্ষেত্রে সৈন্যগণ 
যুদ্ধার্থ প্রস্তত হইলে” রাজ! ধৃতরাষ্্রী সঞ্জয়কে সম্বোধন করিয়। 
কহিলেন, হে অগ্তয়! কুরুপাগুবদিগের সেনানিবেশ মধ্যে 
যে সমস্ত ঘটন। উপস্থিত হুইয়াছে, সেই সমস্ত আমার 
নিকট বিশেষ রূপে কীর্ভন কর। আমি অদৃষ্টকে প্রধান ও 
পুরুষার্থকে অনর্থ বলিয়! বিবেচন! করিয়া থাকি আমি বুদ্ধের 
ফল স্বৃত্যু ইহ! অবগত হইলেও, কপটদ্যুতাসক্ত ছূর্যোঁধনকে 
নিবারণ ও আপনার হিতসাঁধন করিতে সমর্থ হইলাম না। 
হে সুত ! আমার বুদ্ধি দোষদর্শিনী হইলেও ছুর্ধ্যোধনকে 
প্রাপ্ত হইয়৷ প্রতিনিবৃত্ত হয়। এই রূপে যাহা ঘটিবার তাহ! 
অবশ্যই ঘটিবে। ফলতঃ, সমরস্থলে দেহ পরিত্যাগ করা 
ক্ষত্রিয়গণের প্রশংসনীয় ধন্ম বলিয়! পরিগণিত হইয়! থাকে । 

সঞ্জয় কহিলেন, হে রাজন! আপনি যাহা কহিতেছেন 
ও যেপ্রকার অভিলাষ করিতেছেন, ইহা! আপনার সমুচিত 
হইতেছে; এবং ছুর্ষ্যোধনের প্রতি এইরূপ দোষারোপ 
করাও আপনার অনুপযুক্ত হইতেছে না। হে পার্থিব ! এক্ষণে 
আমি যাহ! বলিতেছি, তাহা! আপনি আদ্যোপান্ত শ্রবণ 
করুন। স্বীয় ছুশ্চরিত্রতা নিবন্ধন যে অশুভ লাভ হয়, কাল 
বা দৈব তাঁহার কারণ নহে। যেব্যক্তি মনুষ্য মধ্যে গহিত 
কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, সে সকলেরই বধ্য হইয়া থাকে ।' 
হে-মনুজশ্রেষ্ঠ! পাণডবগণ কেবল আপনার নিমিত্ত দ্যত্ব 



৪৭৮ মহাভারত । 
ক্রীড়! সময়ে অমাত্যগণের সহিত এই সমস্ত কপটাচাঁর সহ্য 
করিয়াছেন। এক্ষণে আপনি স্ুন্থির হইয়া, সর্ববলোকক্ষয় 
এবং অশ্ব, গজ ও রাঁজগণের বিনাঁশবার্তী শ্রবণ করত 

একাগ্র হৃদয়ে অবস্থিতি করুন। পুরুষের স্বয়ং শুভাশুভ 

কার্ের অনুষ্ঠান করে না, দারুযন্ত্রের ন্যায় অস্বতন্ত্র হইয়। 

কার্যে নিয়োজিত হয় । কেহ ঈশ্বরের নির্দিষ্ট নিয়মানু- 

সারে, কেহ স্বেচ্ছানুসারে, কেহ বা কর্ম বলে কার্ধ্যানুষ্ঠান 

করিয়। থাকে; এই তিন প্রকার ভিন্ন আর কিছুই নয়নগোঁচর 

হয় না। এক্ষণে আপনি বিপদাপন্ন হইয়াও জুস্থির চিত্তে 

সমরবৃভান্ত শ্রবণ করুন। 

ইমন্যির্যাণ পর্ব সমাপ্ত ॥ 

উল্কদূতাগমন পর্বাধ্যায়। 

88877 

যষ্ট্যঘিক শততম মধ্যায়। 

সপ্তায় কহিলেন, হে মহারাজ! মহাতা পাগবগণ কুরু- 

ক্ষেত্রে হিরণুতী নদীতীরে অবশ্থিতি করিলে পর কৌরবগণও 

তথায় প্রবেশ করিলেন । তথায় রাঁজ। ছুর্য্যোধন শিবির- 

সনিবেশ পুর্ব্বক সমাগত মহীপালদিগকে সম্মান ও রক্ষণীয় 

'দ্রব্জাত আহরণ করিয়া, কর্ণ, শকুনি ও ছুঃশাসনকে আন- 

যুন করত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন । অনন্তর তাহাদের 



উল্ত্যোগ পর্ব । ৪৭৯ 

পরামর্শানুসাঁরে কিতবনন্দন উলককে আহ্বান করিয়1 কহি- 
লেন, হে কৈতব্য! ভূমি সোমক ও পাঁগুবগণ সমীপে গমন 
করিয়া, বান্থুদেব সমক্ষে কহিবে, বহুবর্ষচিন্তিত সর্বলোক- 
ভয়ঙ্কর কুরুপাগডৰ যুদ্ধ উপস্থিত হুইয়াছে। সঞ্জয় কুরুগণ 
মধ্যে বাস্থুদেবের,ংতোমার ও তোমার সোদরগণের যে আত্ম- 

শ্লীঘা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহারও সময় সমুপস্থিত হই: 
য়াছে। এক্ষণে আপনাদের প্রতিজ্ঞাবাক্য পরিপাঁলন কর 

পাণগুবপ্রধান যুধিঠিরকেও কহিবে, আপনি ধার্দ্মিকপ্রধান 
হইয়, কি রূপে ভ্রাতৃগণের সহিত অধন্মে ধাবযাঁন হুইতে- 
ছেন। আমার অন্ুতব ছিল, আপনি পর্ববভূতের অভয়দাতী ; 
কিন্ত নৃশংসের ন্যায় কিরূপে সমস্ত জগৎ সংহারে উদ্যত 

হইলেন ? শুনিয়াছি, পুর্বে দেবণ রাজ্য হরণ করিলে, 
প্রহলাদ এই শ্লোক পাঠ করেন, হে দেবগণ ! যাহার ধর্ম 
চিহ সমুচ্ছি,ত ধ্বজের ন্যায় নিয়ত প্রতিভা প্রাপ্ত হয় এবং 
পাপ সমস্ত প্রচ্ছন্ন থাকে, সে বিড়ালতপম্বী বলিয়৷ অভিহিত 
হয় । এ বিষয়ে দেবর্ষি নারদ আমার পিতার নিকট থে 
উপাখ্যান কীর্ভন করেন, তাঁহা কলিতেছি, শ্রবণ কর। 

কোন সময়ে এক ছুরাত্বা মার্জাঁর ভাগীরথীতীরে অব- 
স্থিতি করিত।॥ সে উর্দৰাহু ও সর্ববকর্ম্মবিবর্জিত হইয়া, 
লোকের প্রত্যয়োৎপাদনার্থ হিৎস। পরিহার পূর্বক, আমি 
ধর্্ানুষ্টানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সর্বত্র এই কথ! প্রচার করিতে 
লাগিল। কাঁলসহকাঁরে পক্ষিগণ তাহার প্রতি বিশ্বানবদ্ধ 

হইয়া, তাহার প্রশংসাবাদে প্রবৃত্ত হইলে, সেই মার্জার 
সকলের 'আদরভাজন হইয়া, বিবেচনা করিল, এত দিনে 

আমার অভিপ্রেতসিদ্ধি ও ব্রতচর্ধ্যার ফললাভ হইল ॥ 
কিয়দ্দিন অতীত হইলে, মুষিকগণ তথায় সম্মুপস্থিত 

হইয়া, সেই ব্রতধর্মপরায়ণ মার্জারকে নিরীক্ষণ পুর্ববক মনে 



পি মহাভারত? 

মনে স্থির করিল, আমাদের বনু শত্রু; অতএব ইনি আমা 

দের বালক বৃদ্ধ সকলকে রক্ষা করুন ?॥ অনস্তর তাহার৷ 

মার্জার সমীপে গমন পুর্বক কহিল, হে মার্জাররাঁজ ! 
আপনি ধার্ট্িক ও সর্ববদ] ধর্্মানুষ্ঠাননিরত ; এবং আমাদের 
পরম গতি ও পরমবন্ধু । আমরা আপনার প্রসাদে যথাস্মুখে 
বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। এই জন্য আপনার শরণাপন্ন 
হইলাম। এক্ষণে আপনি দেবগণরক্ষিতা বজধরের ন্যায় 
আমাদের রক্ষা করুন । 

মুষিকান্তক মার্জার মুষিকগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত 
হইয়া কহিল, তপোনুষ্ঠান ও রক্ষাবিধান এই ছুই বিষয় 
একদ] স্ুসম্পন্ন হইতে পারে না। অথবা তোমাদের হিত- 
সাধন করা আমার অবশ্য কর্তব্য । কিন্তু তোমাদিগকেও 

আমার বাক্য প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি দৃঢ়তর 
নিয়মাবলম্বী হইয়া, তপোনুষ্ঠান নিবন্ধন নিতান্ত পরিশ্রান্ত 
এবং চল শক্তি রহিত হুইয়1 পড়িয়াছি; আঙঃপর তোঁমর! 
আমারে প্রতিদিন নদীকুলে লইয়া যাইবে । মুষিকেরা তথাস্তত 
বলিয়। প্রতিজ্ঞা পুর্ব্বক আপনাদের মধ্যে আবাল বৃদ্ধ বাঁনতা 
সকলকেই তাহার হস্তে সমর্পণ করিল । 

অনন্তর পাপাত্বা মাঞ্জ(র মুবিকদিগকে ভক্ষণ করিয়া, 
ক্রমে ক্রমে পীবর, দৃঢ়কায় ও লাবণ্যসম্পন্ন হইয়া উঠিল। 
কিন্তু মুধিকসংখ্য। দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল। তখন 
তাহার ঘকলে মিলিত হইয়া কহিতে লাগিল, দেখ, আমা- 
দের মাতুল প্রতিদিন বর্দিত হইতেছেন; কিন্তু মুষিকবংশ 
ক্রমশঃ ক্ষীণ'হইয়া উঠিতেছে। এ সময়ে ডিঙিক নামে এক 

প্রাজ্ভতম মুষিক তাহাদিগকে কহিল, তোমরা! সকলে একত্র 

'মিলিয়, নদীতীরে গমন কর ; আমি একাকী মাতুলের অনু- 
গমী হইব। তখন সকলে তাহারে প্রশংসা করত তাহার 
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আদেশানুসাঁরে গঙ্গাতীরে গমন করিল। ডিগ্িক সকলের 
পশ্চাতে গমন করিতে লাগিল । যার্জার সবিশেষ না জানিয়। 
ডিগ্ডিককে ভক্ষণ করিল । অনন্তর মুষিকেরা মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত 
হইলে, প্রাজ্ঞতম কোকিল নামে মুষিক তাহাদিগকে কহিল, 
হে মুষিকগণ ! আমাদের মাতুলের ধন্মবাসনা নাই। ইনি 
কপটমিত্রতায় আচ্ছন্ন হইয়াছেন। দেখ, ফলমুলাশীর বিষ্ঠা. 
কখন লোমযুক্ত হয় না! আর ইহার শরীর দিন দিন বদ্দিত 
হইতেছে ; কিন্তু ঘুষিক সংখ্যা ক্রমশঃ অল্প হইয়া উঠি- 
তেছে। বিশেষতঃ, অদ্য সাত আট দিন হইল, ডিপ্ডিককে 
আর দেখিতে পাই না । কোকিলের বাক্য শ্রবণ মাত্র মুষি- 
কেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে লাগিল; ছরাসযা মার্জারও 
স্বস্থানে প্রস্থান করিল । 

হে পাগুব! তদ্রপ আপনিও বিড়ালব্রত অবলম্বন করিয়া- 
ছেন | বিড়াল যেরূপ মষিকগণের প্রতি ব্যবহার করিয়াছিল, 
আপনিও জ্ঞাতিগণের সহিত সেইরূপ ব্যবহার করিতেছেন 
আপনার বাক্য কার্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। আপনার বেদ. 
ধ্যয়ন ও শান্তিনিষ্ঠা বাহ্য আড়ম্বর মাত্র। আপন ধর্িষ্ঠ 
বলিয়৷ সর্বত্র বিখ্যাত ; অতএব কপটত! পরিহার, ক্ষত্রধর্থা 
অবলম্বন এবং সমস্ত পৃথিবী পরাজয় করিয়া, ব্রাক্ষণ ও পিতৃ- 
লোকের তৃপ্তিনাধন করুন। আপনার জননী বহু বগুসর 
অনেক ক্রেশ পাইয়াছেন। এক্ষণে তাহার হিতসাধনে যত্ববান্ 

হইয়া, সংগ্রামে শত্রজয় পুর্ববক ভীহার অশ্রু মার্জন ও 
সম্মাননা! করুন । আপনি প্রযত্বাতিশয় সহকারে পঞ্চগ্রাম 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন; আমরা তাহা! প্রদান করি নাই। 
ইহাই আপনাদের যুদ্ধোদ্যোগ ও ক্রোধাবেশের অদ্বিতীয় 
কারণ। আমি আপনার জন্যই ক্রুরপ্রকৃতি বিছুরকে পরি 
ত্যাগ করিয়াছি। এক্ষণে আপনি জতুগৃহদাহর্তাস্ত ম্মুরণ 
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করিয়া, পৌরুষ প্রদর্শন করুন। আপনি কৃষ্ণের প্রমুখাৎ 
আমাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, আমি শান্তি ও 
যুদ্ধ উভয় বিষয়েই প্রস্তত আছি। এক্ষণে মেই সমরসময় 
সমাগত হইয়াছে | যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র পরমলাভ | 
আমি এই ভাবিয়াই সমুদায় সংগ্রামন্দ্রব্য আহরণ করিয়াছি। 
আপনি ক্ষত্রবংশসমুদ্ভুত, সর্বত্র বিখ্যাত এবং কপ ও 

দ্রোণাচার্য্যের নিকট অন্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া, তুল্যবল ও 
তুল্যবংশীয় ব্যক্তি সন্তেও কি নিমিভ্ত' বান্ুদেবকে আশ্রয় 
করিলেন ? 

হে কৈতব্য! তুমি পাগবসতা মধ্যে বাস্ুদেবকে কহিবে, 
হে কেশব! তূমি আপনার ও পাগুবগণের নিমিত্ত কৃতযত্ত 

হইয়া, আমার সহিত প্রতিযুদ্ধ কর | সতামধ্যে যেরূপ 
মায়াবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই রূপে অর্জু- 
নের সহিত আমার ভভিমুখীন হও। ইন্দ্রজাল, মায়া বা 
কুহক সংগ্রামে গৃহীতাস্ত্র ব্যক্তির কখন ভয়োৎ্পাদন করিতে 
পারে না। আমরাও মায়াপ্রভাবে সশরীরে বনু রূপ প্রদর্শন 
পূর্ববক স্বর্গে, অন্তরীক্ষে, রসাঁতলে এবহ ইন্দ্রপুরেও পর্য্যটন 
ব1 প্রবেশ করিতে পারি। কিন্তু মায়া বা বিভীষিক1 দ্বারা 
দিদ্ধিলাভ হওয়া কখনই সম্ভব নহে | বিধাতাই সংকল্প 
মাত্রে সমস্ত প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারেন। হে যাদব ! 
তুমি বলিয়! থাক, আমি সংগ্রামে ধার্তরাগ্রদিগকে বিনষ্ট 
করিয়া, পাগুবগণকে রাজ্য প্রদান করিব। আমি যাহার 

সাহায্য করি, সেই অর্জনের সহিত ধার্তরাষ্ট্রগণের বৈরভাৰ 
সংঘটিত হইয়াছে। আমি সঞ্জয়মুখে তোমার এই সমস্ত 
বাক্য শ্রবণ করিয়াছি। অতএব তুমি যত্বপহুকারে যুদ্ধে প্রবৃভ 

হইয়া, পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক মে সমস্ত বাক্য পরিপাঁলন, 
আপনার প্রতিজ্ঞ। রক্ষা! ও পুরুষকার প্রদর্শন কর। যে ব্যক্তি 
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পৌরুষ প্রদর্শন পূর্বক বিপক্ষ পক্ষের শোঁকবর্ধন করেন, 
তিনিই সার্থকজন্ম। ॥ হে রান্ুদেব ! তোমার ষশ অকম্মাৎ 
লোকমধ্যে প্রথিত হইয়াছে । আঁজি জাঁনিলাম, পুংচিহৃধারী 
অনেক নপুংসক আছে। তুমি কংসের ভৃত্য ; অতএৰ 

তোমার সহিত যুদ্ধ কর! মাদৃশ নরপতির নিতান্ত অবি- 
ধেয়। : 

হে উলৃক! তুমি সেই তৃবর, মূর্খ, বহুভোজী বালক 
ভীমসেনকে বারংবার কহিবে, হে পার্থ! ভুমি পুর্বে বিরাট- 
নগরে বল্পব নামে বিখ্যাত হইয়া, যে পাচককার্ষ্যে ব্যাপৃত 
হইয়াছিলে, তাহা আমারই পৌরুষ। তুমি সতামধ্যে ষে 
প্রতিজ্ঞ করিয়াঁছিলে, তাহ! যেন মিথ্যা না হয়। এক্ষণে যদি 
অভিমত থাকে, তাহ! হইলে দুঃশাসনের রুধির পান কর। 
হে কৌন্তেয় ! ভুমি বলিয়া খাঁক, আমি ধার্তরাষ্ট্রদিগ্রকে বিনষ্ট 
করিব | এক্ষণে তাহার কাল সমুপস্থিত হইয়'ছে। ভূমি 
কেবল পানভোজনেই পুরস্কার লাভের যোগ্য ; কিন্তু ভোজ- 
নই বা কোথায় আর যুদ্ধই বা কোথায়? অতএব পুরুষকার- 
সহায়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও | তুমি নিশ্চয়ই গদ1 আলিঙ্গন করিয়া 
ধরাশায়ী হইবে। হে ভীম! তুমি সভামধ্যে যে আস্ফালন 
করিয়াছিলে, তাহা কোন কার্যযকারক নহে । 

হে উলক! তুমি নকুলকে আমার আদেশানুসাঁরে কহিবে, 
হে নকুল | তুমি স্থির হইয়! যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; আমরা তোমার 

পৌরুষ অবলোকন করিব। তুমি এক্ষণে যুধিষ্িরের প্রতি 
অনুরাগ, আমার প্রতি দ্বেষ ও কৃষ্তার ক্লেশ সযস্ত স্মরণ 
কর। ছে কৈতব্য! তুমি রাজগণ মধ্যে সহদেবকে কহিবে, 
হে সহদেব! ভূমি ক্লেশপরম্পরা স্মরণ করিয়া, যুদ্ধে যত্রপরা- 
য়ণ হও । বিরাট ও দ্রুপদকেও আমার বচনানুসারে কফহিবে, 
যাবৎ এই পৃথিবীতে প্রজাসঞ্চার হইয়াছে, তদবধ রাজা ও 
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ভৃত্য পরস্পর পরস্পরের গুণাগুণ অবর্গত হইতে পাঁরে 
নাই। এই জন্যই তোমরা আমারে অশ্লাধ্য বোধে পরিত্যাগ 
পুর্র্বক নি যুধিষিরের আশ্রয় লইয়াছ। এবং আমারও 
বধার্থ একত্র সমবেত হইয়াছ। অতএব আপনাদের ও পাঁণুব- 
গণের নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ কর। তুমি আমার নিদেশ- 
মতে পাঞ্চালনন্দন ধৃষ্টহ্যন্নকেও কহিবে, হে পাঞ্চালরাজ ! 
তুমি সমরে দ্রোণাচার্ধ্যকে প্রাপ্ত হইয়া, সমুচিত হিতশিক্ষা! 
করিবে, এত দিনে তাহার সময় উপস্থিত হইয়াছে । অতএব 
পাঁগুবগণের উদ্দেশ্যসিদ্ধির নিমিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, গুরু- 
বধ রূপ ছুফর কার্যে হস্তক্ষেপ কর ॥ অনন্তর শিখণ্ডীকে 
কহিবে, ধনুর্ধরাগ্রগণ্য মহাবাহু ভীক্ম তোমারে ভ্ত্রীবোধে 
যুদ্ধে বিনষ্ট করিবেন না। অতএব তুমি নির্ভয় ও কৃতযত্ 
হইয়া সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও) আমরা তোমার পুরুষকার অব- 
লোঁকন করিব। 

এই বলিয়! রাজ] ছুর্য্যোধন হান্য করত উলককে কহি- 
লেন, তুমি বান্সুদেবের সমক্ষে ধনগ্জয়কে পুনর্ববার কহিবে, 
হে কৌন্তেয়! হয় তুমি আমাদিগকে পরাজয় করিয়। এই 
পৃথিবী শাসন কর, ন1 হয় আমাদের নিকট বিনির্জিত হইয়া, 
রণশায়ী হও । এক্ষণে নগ্রর হইতে নির্বাসন, .বনবাম ও 
দ্রৌপদীর ছুঃখপরম্পর1 স্মরণ করিয়া, পুরুষকার প্রদর্শন 
কর। ক্ষত্রিয়কামিনীগণ যে জন্য সন্তান প্রদব করেন, তাহার 
অবসর উপস্থিত হইয়াছে । অতএব তুমি বল, বীর্ষয, শৌর্য্য 
নিরতিশয় অস্ত্রলাঘব ও পৌরুষ প্রকাশ করিয়া, যুদ্ধে ক্রোধ- 
কষায় প্রক্ষালিত কর! এরশ্ব্ধ্যভ্রষ্ট, পরিক্লিষউ, দীনভাবাপন্ন 
ও দীর্ঘকাল স্বদেশবিরহিত হইলে, কোন্ ব্যক্তির হৃদয় বিদীণ 
না হুয়? পৈতৃক রাজ্য আক্রমণ করিলে, কোন্ সৎকুলজাত 
প্রবিভুগ্রহণপরাগ্ডখ পরাক্রান্ত ব্যক্তির ক্রোধোদ্দীপন না 
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ছয়? তুমি পুর্ববে যে সকল আড়ম্বরবাক্য প্রয়োগ করিয়া- 
ছিলে, এক্ষণে তাহ! কার্যে পরিণত কর। যে ব্যক্তি কম্ম না 
করিয়া, আত্মশ্লীঘ। করে, সাধুগণ তাহারে কাপুরুষ বলেন। 
সম্প্রতি শত্রবশীভূত রাঁজ্য ও স্থান পুনরুদ্ধার কর, যুদ্ধাভি- 
লাঁষী ব্যক্তির এই দুইটাই প্রয়োজনীয়। অতএব পুরুধকার 
প্রদর্শন কর। তুমি দ্যুতে পরাজিত হইয়াছ, এবং কৃষ্ণাও 
সভামধ্যে আনীত হইয়াছিল। অতএব পুরুরমাঁনী পুরুষ 
অবশ্যই ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে। তুমি নির্বাসিত 
হইয়!, দ্বাদশবগ্সর বনে বাঁস এবং এক বুসর দাসভাঁবে 
বিরাটগৃহে অবস্থিতি করিয়াছ। এক্ষণে বনবাসদুঃখ, নির্ববা- 
সনকেেশ ও দ্রৌপদীর নিদারুণ যাতনা স্মরণ পুর্ব্বক পৌরুৰ 
প্রদর্শন কর। যে সকল ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ শত্রব বাক্য 
প্রয়োগ করিয়। থাকে, তাহাদের প্রতি ক্রোধপ্রদর্শন কর; 
যেহেতু, ক্রোধই পুরুষকার। হে পার্থ! তূমি পুরুষকারসহ- 
কারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; লোকে তোমার ক্রোধ, বল, বীর্ধ্য, 
জ্ঞানযোগ ও অন্ত্রলাঘৰব অবলোকন করুন। তোমার অস্ত্র 
সকলের নীরাজনাসম্পন্ন, কুরুক্ষেত্র কর্দমশুন্য, অশ্ব সকল 
হৃষ্টপুষ্ট ও যোধগণ ন্ুুসংভূত হইয়াছে । তুমি কেশবের 
সহিত কল্যই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। সংগ্রামে ভীম্মের সহিত 
সাক্ষাৎ না করিয়া, তুমি গন্ধমাঁদন পর্বত সমারোহণেচ্ছু 
মন্দগতি ব্যক্তির ন্যায় বৃথা আত্মশ্লাঘা৷ করিতেছ। এক্ষণে 
এই শ্লাঘাপরিহার পুর্ববক পুরুষকার প্রদর্শন কর। তুমি সুছু- 
দ্ধ সুতপুত্র, বলিশ্রে্ট শল্য ও ইন্দ্রসম দ্রোগাচার্য্যকে 
পরাজয় না করিয়া, কি রূপে রাঁজ্যলাভের ইচ্ছ করিতেছ * 
যিনি ধনুর্বেদ ও ত্রদ্মবেদের আচাধ্য ও পারগামী, সেই 
যুদ্ধধুরন্ধর সেনানায়ক অপরাজেয় দ্রোণাচাধ্যকে পরাজয় 

করিতে অভিলাষ কর! নিতান্ত নিচ্ষল। গিরিবর সুমেকু 
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বাঁয়ুবেগে উন্ম্থিত হয়, এ কথা আমরা কখন শ্রবণ করি নাঁই। 
তুমি যাঁহ। বলিয়াছ, তাহা যদি সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে 
ন্ুমেরু বাঁযুভরে উড্ডীন, আকাশ পৃথিবীতে নিপতিত এবং 
যুগ পাঁরবর্তিত হইবে | পার্থই হউক আর অন্যই হউক, 
কোন্ ব্যক্তি দ্রোণ ও ভীত্মের শরে অভিহত হইয়া, জীবিতা- 
কাজী বা নিরাপদে গৃহগমনে সমর্থ হইতে পারে ? তাহারা 
যাহারে বিনাশ করিতে বাসন! বা যাহারে শরজালে বিদ্ধ 
করেন, ০ জীবিত শরীরে কোঁন মতেই পরিভ্রাণলাভে সমর্থ 
হয় না। রে মুঢ়! তুমি কৃপমণ্ডুকের ন্যায় স্ুুরগণরক্ষিত 
সুরপুরীর ন্যায় প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য,দাক্ষিণাত্য, কাম্বোজ, 
শক, খশ, শাল, মৎস্য, শ্লেচ্ছ, দ্রাবিড়, অন্ধ, ও কাঞ্ধী প্রভৃতি 
দেশীয় নরপতিগণের পরিপালিত যে দেবসেনা! সদৃশ অপ- 
রাজেয় সৈন্যমগ্ডলী সমবেত হইয়াছে, তাহা কি অবগত 
হইতেছ ন1 ? রে ছুর্মতে! তুমিকি এইগঙ্গাপ্রবাহের ন্যায় 
অপারণীয় অসংখ্য যৌধবর্গ এবং নাগবলমধ্যবর্তী আমার 
সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাধী হইতেছ? আমরা সংগ্রাম- 
মুখে তোমার অক্ষয় তূণীর, অগ্নিদন্ত রথ ও দিব্য কেতুর 
পরিচয় প্রাপ্ত হইব। তুমি অনর্থক অহঙ্কার পরিহার পুর্ববক 
যুদ্ধ কর; বৃথা আত্মশ্লীধা করিতেছ কেন ? বাগাড়ন্বর কোন 
কাধ্যকাঁরক নহে । ব্যক্তিমাত্রেই শ্লাঘ৷ করিতে পারে। কিন্তু 
যদি শ্লাঘামাত্রেই কার্য সিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সকলেই কৃত- 
কার্য হইতে পারিত। তোমার সহায়ভূত বান্ুদেব, তাঁল- 
প্রমীণ গাণ্ডীব ও অপ্রতিম প্রভাব আমার অবিদিত নাই; 
তথাপি তোমার রাজ্য অপহরণ পুর্বক ভোগ করিতেছি। 

একমাত্র বিধাতাই সংকল্পমাত্রেই অনুকূল বিষয় সমুদায় 
আয়তীক্কুত করেন; মনুব্য কখন সংকল্প দ্বারা সিদ্ধিলীত 

করিতে পারে না। আমি ত্রয়োদশ বৎসর তোমার রাঁজ্য- 
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ভোগ করিলাম; তুমি বিলাপমীত্রসহাঁয় হইয়া, তাহা 
কেবল দর্শন করিলে । এক্ষণে আবার তোমারে সবান্ধবে 
সংহার করিয়া, ইহা শাসন করিব। যখন তুমি দাসত্বপণে 
পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গ্রাণতীব ও ভীমসেনের 
বলবীর্ধ্যই বা কোথায় ছিল ? তণ্কালে দ্রৌপদীই তোঁমা- 
দের যুক্তিলাভের উপায় হইয়াছিল। তোমরা দাসত্বশুঙ্খলে' 
বদ্ধ হইলে, সেই দ্রৌপদীই তোঁমাদিগকে মোচন করিয়া- 
ছিল। আমি যে তোয়াদিগকে ষণ্ডতিল বলিয়াছিলাম, তাহ 
মিথ্যা নহে । কারণ তোমর। বিরাটনগরে অমানুষোচিত 
পরিচারকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলে। ভীমসেন যে বিরাটের 
মহানসে সুপকারকার্ধ্যে নিতাস্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল, তাহা 
আমারই পুরুষকার। তুমিও ক্লীববেশে বেণী ধারণ করিয়া, 
উত্তরার নর্ভনচার্ধ্য হইয়াছিলে। ক্ষত্রিয়গণ ক্ষত্রিয়ের প্রতি 
এইরূপই দণ্ড প্রয়োগ করেন। দেখ, তুমি নপুংসকবেশে 
বিরাটরাজের নর্তনাগারে নিষুক্ত ছিলে; অতএব আমি 
তোমার ব বান্ুদেবের ভয়ে কখনই রাজ্য প্রদান করিব ন|। 

তুমি কেশব সমভিব্যাধারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । মায়া, ইন্দ্রজাঁল, 

কুহুক ব। অন্যবিধ বিভীষিকা সংগ্রামে গৃহীতান্ত্র ব্যক্তিরে 
কখন ভয়ব্যাকুল করিতে পারে না.। সহত্র বাসুদেব বা শত 
অর্ছুন সংগ্রামে আমারে সাক্ষাৎ করিলে, অবশ্যই পলায়ন 
করিবে। তুমি ভীম্মের সহিত সংগ্রাম, মস্তক দ্বারা পর্বত 
বিদারণ বা বাহু দ্বারা অগাঁধ পুরুযোদধি উত্তরণ কর, কিছু- 
তেই আমার হস্তে পরিত্রীণ পাইবে না। হে পার্থ! এই 
পুরুষসাগরে শারদ্বত মহামীন, বিবিংশতি মহাত্জঙ্গ, ভীম্ম 
বেগ, ভ্রোণ মহাগ্রাহ, কর্ণ ও শল্য ঝয ও আবর্ভ, কাম্বোজ 
বাড়বাঁনল, বৃহদ্ধল মহাতরঙ্গ, ভূরিশ্রবা তিমিঙ্গিল, যুযুৎস্ু ও 
ছুম্মর্বণ সলিল, ভগদভ মাঁরুত, শ্রুতায়ু কৃতবর্্া ও দুঃশানন 



এত মহাভারত । 

মহাপ্রবাহ, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ পর্বত, 
পুরুমিত্র গাভীবধর্য এবং শকুনি প্রপাত। তুমি যখন এই 
শঙ্ত্রোঘশালী অক্ষয় সাগরে অবগাহন করিয়া হতবান্ধব ও 
শ্রমবশে নষ্টচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের সীমা 
থাকিবে না | এবং স্বর্গবিনিরৃন্ত অশুচি ব্যক্তির ন্যায় তোমার 
অন্তঃকরণ পৃথিবীর শাসন হইতে প্রতিনিরৃভ হইবে । অতপ- 
শ্বীর অভিলধিত ত্বর্গপ্রাপ্তির ন্যায় তোমার রাজ্যলাভও 

নিতান্ত ছুফর। 

একষফ্ট্যাধিক শততম অধ্যায় 1 

সপ্তায় কহিলেন, মহারাজ! অনন্তর কিতবনন্দন উলুক 
পাঁগুবগণের সেনানিবেশে গমন করিয়া, তাহাদের সহিত 
সাক্ষাৎ করত যুধিষ্টিরকে কহিলেন, আপনি দূতবাক্যের 
অভিজ্ঞ; অতএব আমি ছুধ্যোধনের আদেশ সমস্ত অবিকল 

কর্হিতেছি, শুনিয়! রোষাবিষ্ট হইবেন ন1। 
ঘুধিষ্ঠির কহিলেন, হে উলুক! তোষার ভয় নাই, তুমি 

নিরাকুল হৃদয়ে সেই লুব্ধম্বভাব অদূরদশী ছূর্ষ্যোধনের 
অভিপ্রেত সকল বর্ণন কর। 

তখন উলক মহাত্মা পাঁগুৰ, স্ঞ্য়, মগ্স্য ও অন্যান্য 
ভূপতিগণ, যশস্থী বান্গুদেব এবং সপুত্র বিরাট ও দ্রুপদের 

সমক্ষে যুধিঠিরকে কহিলেন, রাজ। ভুর্ষ্যোধন কৌরব সভা- 
মধ্যে আপনারে যাহ কহিয়াছেন শ্রবণ করুন। হে যুধিষ্ঠির ! 
আপনি দুযুতে পরাজিত হইয়াছেন; দ্রৌপদীও সভাসমক্ষে 
সমানীত। হইয়াছিল। অতএব পুরুবমানী ব্যক্তি অবশ্যই 



উদ্যোগ পর্ব ৪৮৯১ 

রোষাবিষ্ট হইতে পারে । আপনার! দ্বাদশ বগুসর বনে বনে 
ও এক ব্সর বিরাটগৃহে দাঁসভাবে অতিবাহিত করিয়- 
ছিলেন । এক্ষণে অমর্য, রাঁজ্যহরণ, বনবাঁপ ও দ্রৌপদীর ক্লেশ 
সমস্ত স্মরণ করিয়া,পুরুষকাঁর প্রদর্শন করুন। ভীমসেন অশক্ত 
হইয়াঁও প্রতিজ্ঞ করিয়াছিল, হুঃশামনের শোণিত পান 
করিবে ; এক্ষণে যদি সমর্থ হয়, তাহা সফল করুক । অস্ত্র 

শস্ত্রের নীরাজন] সম্পন্ন, কুরুক্ষেত্র কর্দমশুন্য, পথ সকল লম- 
তল এবং আপনার গ্মশ্বগণও সুসংভূত হইয়াছে; কল্যই 
কেশব সমভিব্যাহারে যুদ্ধ করুন। হে কৌন্তেয়! আপনি 
ংগ্রামে ভীম্মের নয়নগোচর না হইয়া, গন্ধমাদনসমা- 

রোহণেচ্ছ, মন্দগামী ব্যক্তির ন্যায় বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতে- 
ছেন কেন ? অহঙ্কার পরিহার পুর্ববক পুরুষকার প্রদর্শন 
করুন। সুছুদ্ধর্ধ কর্ণ, বলিশ্রেষ্ঠ শল্য এবং পুরন্দরপ্রতিম 
দ্রোণাচার্ধ্যকে যুদ্ধে পরাজয় ন। করিয়া)কিরূপে রাজ্যলাভের 

ইচ্ছা! করিতেছেন ? আপনি ব্রহ্মবিদ্য। ও ধনুর্ধবেদের আচার্য, 
উভয় বিদ্যার পারদর্শী, যুদ্ধভারবহনদক্ষ, অক্ষুব্ধ ও অক্ষয়- 
বলসম্পন্ন দ্রোণাচার্য্যকে পরাজয় করিতে বুথ! অভিলাষী 
হইয়াছেন। কিন্তু স্ুমেরু বাযুবেগে উন্মুলিত হইয়াছে ইহ! 
কুত্রাপি শ্রবণ করা যায় নাই | 'আপনিন যাহ বলিয়াছেন, 
যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে স্ুমেরু বাঁয়ুভরে উড ডীন, 
গগনমণ্ডল পৃথিবীতে নিপতিত ও যুগপরিবর্ত উপস্থিত 
হইবে । কোন্ ব্যক্তি দ্রোণের হস্তে পতিত হইয়া, জীবিতা- 
কাজ্ষী হইতে পারে? কি অশ্বীরোহী, কি গজারোহী, কি 
রথী কেহই দ্রোণকে প্রাপ্ত হইয়া, নিরাপদে গৃহগমনে সমর্থ 
হয় ন!। দ্রোণ ও ভীক্ম যাহারে বধ করিতে ইচ্ছা বা শরজালে, 
আবিদ্ধ করেন, সে জীবিত শরীরে পরিভ্রাণ পাইয়া" গমন 
করিতে পারে না। তুম কৃপমণ্ডুকের ন্যায় সুরগণরক্ষিত 



টি মহাভারত । 

সুরপুরী সদৃশ প্রাচ্য, উদীচ্য, প্রতীচ্য, দশক্ষিণাত্য, কান্বোঁজ, 
শক, খশ, শালু, মণডস্য ও শ্লেচ্ছ প্রভৃতি দেশীয় নরপতিগণের 
পরিপালিত দেবসেন! সদৃশ অপরাজেয় সৈন্যমগুলী সমবেত 
হইয়াছে, তাঁহ! কি অবগত হুইতেছ না? হে অল্পবুদ্ধে ! 
তুমি কি গঙ্গীপ্রবাহের ন্যায় অপারণীয় অসংখ্য যোধবর্গ এবং 
নাগবলমধ্যবস্তী আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হই- 
তেছ ? 

অনন্তর উলক প্রত্যাবৃত্ত হইয়া” অর্্ন্কে কহিতে 
লাগিল, তুমি অনর্থক অহন্কার পরিহার পুর্ববক যুদ্ধ কর; 
বৃথা আত্মশ্লীঘা করিতেছ কেন ? বাগাড়ম্বর কোন কাধ্যকারক 

নহে। যদি শ্লাঘামাত্রেই কার্য্য সিদ্ধি হইত, তাহ! হইলে 
সকলেই কৃতকার্য্য হইতে পারিত | তোমার সহায়ভূত বাস্থুদেব 
তাঁলপ্রমাণ গাণীব ও অপ্রতিষ প্রভাব আমার অবিদিত 
নাই। তথাপি তোমার রাঁজ্যহরণ পুর্ববক ভোগ করিতেছি । 
একমাত্র বিধাতাই সংকল্পমাত্রে অনুকূল কার্য্য সমস্ত সমাধা 
করেন; মানবগণ কখন সংকল্প দ্বার দিদ্ধিলাভ করিতে 

পারে না । আমি ত্রয়োদশ ব্সর তোমার শোকপাগর 
উদ্বেল করিয়া, তোমার রাজ্য ভোগ করিলাম | এক্ষণে 
আবার সবান্ধবে তোমারে সংহার করিয়া ইহ] শান করিব। 
যখন তুমি দাসত্বপণে পরাজিত হুইয়াছিলে, তখন তোমার 
গাণ্ডীৰ এবং ভীমসেনের বলবীর্ধ্য ও গদা কোথায় ছিল? 
তৎ্কালে দ্রৌপদীই তোযাদের মুক্তিলীভের উপায় হুইয়া- 
ছিল | সেই ্রৌঁপদীই তোমাদের দাসত্বশৃঙ্থল অপনীত 
করিয়াছে । আমি যে তোমাদিগকে যগুতিল বলিয়াছিলাম 
তাহ! মিথ্যা নহে; কারণ তোমরা বিরাটভবনে অমানুযোচিত 
পরিচারকপদে নিযুক্ত হইয়াছিলে। ভীমসেন যে বিরাটের 
মহানসে সুপকারকার্ে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিল তাহ! 



উদ্যোগ পর্ব? ৪৯১ 

আমারই পুরুষকাঁর। তুমিও ক্লীববেশে বেণী ধারণ করিয়া, 
উত্তরারে নৃত্য শিক্ষ। দিয়াছিলে। ক্ষত্রিয়ের! ক্ষত্রিয়ের প্রতি 

এইরূপ দণ্ডই বিধান করেন। অতএব আমি তোমার বা 

বান্দুদেবের ভয়ে কখনই রাজ্য প্রতিপ্রদান করিব না। তুমি 
কেশব সমভিব্যাহারে যুদ্ধে প্ররৃত হও । মায়া, ইন্দ্রজাল, 

কুহুক বা অন্যবিধ বিভীষিকা সংগ্রামে গৃহীতা স্ত্র ব্যক্তির 
ভয়োৎ্পাদন করিতে পারে না। সহস্র বানস্ুদেব বা শত 

অর্জন সংগ্রামে আমার সহিত সমাগত হইলে, অবশ্যই 
দিশ্দিগন্তে পলায়ন করিবে । তুমি সংগ্রামে ভীত্মের সম্মুখীন 
হও)ব] মস্তক ছার! পর্ধবত বিদীর্ণ কর অথব। বাহু দ্বার অপার 
সৈন্যনাগর উতীর্ণ হও, আমার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই 

তোমারে পলায়ন করিতে হইবে । হে কৌন্তেয়! এ মহা- 
সাগরে শারদ্ত মহামীন,বিবিংশতি মহাভূজঙ্গ, ভীক্ম ও দ্রো৭ 
মহাঁগ্রহ, কর্ণ ও শল্য ঝষ ও আবর্ত, কান্বোজ বাড়বানল, 

বৃহদ্ল মহাতরঙ্গ, ভূরিশ্রবা তিমিক্তিল, যুধুসু ও ভুন্মর্ধণ 

সলিল, ভগদত মারুত, শ্রতাযু১ কৃতবন্মা ও ছুঃশাসন মহা" 

প্রবাহ, ন্ুষেণ ও চিত্রাযুধ নাগ ও নক্র, জয়দ্রথ পর্বত, পুরু- 

মিত্র গাম্ভীর্য এবং শকুনি উপকূল । তুমি যখন এই শস্ত্রোঘ- 
পরিপুর্ণ অক্ষয় সাগরে অবগাহন করিয়া,হতবান্ধব ও শ্রমবশে 
নষ্টচিত্ত হইবে, তখন তোমার পরিতাপের সীম! থাকিবে 
না। এবং স্বর্গভ্রষ্ট অশুচি ব্যক্তির ন্যায় তোমার অন্তঃকরণ 

পৃথিবীর শাসনপ্রত্যাশ! পরিত্যাগ করিবে। অতএব অতপ- 
স্বীর অভিলধিত ন্বর্গপ্রান্তির হ্যায় তোমার রাজ্যলাভও 

নিতান্ত ছুক্ষর। 



৪৯২ মভাভারত। 

দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়! 

শপ্রতি প্রি পট স্ 

সপ্তয় কহিলেন, মহারাজ ! উলুক কুদ্ধভূজঙ্গমসদৃশ অর্জ্: 
নকে বাকৃশল্যে নিপীড়িত করত এই রূপে ভুর্য্যোধনকধিত 
বাঁক্য সমুদয় বর্ণন করিল। পাঁগুবগণ পুর্ববাবধিই নিতান্ত 
রুদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে এই বাক্য, শ্রবণমাত্র অতিমান্্র 
রোষান্বিত হইয়। উঠিলেন। সকলেই আসন হইতে সমুখিত 
হইয়া, বাহু বিক্ষেপ ও পরস্পর মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগি- 
লেন । ভীমসেন নত মুখে ভয়ঙ্কর ভূজঙ্গমের ন্যায় দীর্ঘ- 
নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক বাস্থদেবের প্রতি ক্রোধ কষায়িত 
দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । মহাঁমনা কেশব ভীমসেনকে নিতান্ত 
ব্যাকুল ও রোষাবিষ্ট নিরীক্ষণ করিয়া, সস্মিত মুখে উলৃককে 
কহিলেন, হে উল্ক ! তুমি শীঘ্র গমন কর এবং ছুর্য্যোধনকে 
বল যে, আমরা তাহার বাক্য শ্রবণ ও তাহার মর্ম গ্রহণ 
করিয়াছি ; এক্ষণে তাহার যেরূপ অভিপ্রায়, তাহাই হইবে। 
মহাবাহু কেশব এই বলিয়। পুনরায় যুধিষ্ঠিরের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন। 

অনন্তর উলুক সকলের সমক্ষে কৃষ্ণ ও পাগুর প্রভৃতি 
সকলকে পুনর্বার সেই সকল কথা৷ বলিল। ক্রুদ্ধভূজঙ্গম 
সদৃশ অজ্জুন তাহার সেই নিদারুণ পাপময় বাক্য শ্রবণে 
নিতান্ত ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত হইয়া,রোষভরে ললাটমার্জন করিতে 
লাগিলেন | ' সভাস্থ নৃপতিগণ অক্্ঘনকে তদবস্থ অবলোকন 
করিয়া, কোনমতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। মহাত্ব। 
বাত্ডুদেষ ও অজ্ছনের প্রতি অনুযোগবাক্য শ্রবণ করিয়া, 
যেই মহারথগণ ক্রোধে প্রন্থলিত হুইয়। উঠিলেন। ধৃষ্টছ্য্ষ, 
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শিখণ্ডী, যহাঁরথ সাঁত্যকি, কৈকেয়গণ পঞ্চ ভ্রাতা, নিশাঁচর 
ঘটোঁৎকচ, দ্রৌপদীর পুত্রগণ, অতিমন্ত্য, ধৃষউটকেতু, প্রবল- 
পরাক্রম ভীমমেন এবং মহাঁরথ যমজযুগল ইহারা সকলেই 
ক্রোধসংরক্ত লোচনে রক্তচন্দনপরিদিগ্ধ কেয়ুরাঙ্গদভূষিত 
রুচির বাহু গ্রহণ পুর্ববক দন্ত দত্ত ঘর্ষণ ও স্থকণি পরিলেহন 
করিয়া, আসন হইতে সমুখিত হইলেন । 

কুস্তীপুত্র বকোদর তাহাদের আকার ও অভিপ্রায় অবগত 
এবং ক্রোধে প্রস্থলিতপ্রায় হইয়া, মহাবেগে গাত্রোথান 
করিলেন। অনন্তর সহসা নয়নছঘয় উন্নমিত করিয়।, দত্ত 
সমুদয় কটকটায়িত ও হস্তে হস্ত নিম্পেষণ করত উলককে 
কহিতে লাগিলেন, হে কৈতব্য। ছুর্য্যোধন আমাদিগকে 
অশক্ত ভাবিয়া, প্রোৎ্সাঁহন নিমিভ যে সমস্ত বাক্য প্রয়োগ 
করিয়াছে; তাহা শ্রবণ করিলাম । এক্ষণে আমি যাহ! 
বলিতেছি, তুমি তাহা সমুদায় ক্ষত্রিয়গণ এবং হ্রাত্মা কর্ণ, 
শকুনি ও ছুঃশাসন সমক্ষে ঢধ্যোধন সমীপে বর্ণন করিবে। 
তাহাকে কহিবে, রে ছুরাচার ! আমর! জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার প্রীতি- 
কাম হইয়া, তোমারে ক্ষমা করিয়াছি : কিন্তু তুমি তাহা! 
সৌভাগ্য বলিয়া বোধ করিতেছ না। ধীমান্ ধর্্মরাজ কুলের 
হিতকামনায় শমাকাঞ্ী হৃযীকেশকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । 
কিন্তু ভূমি কালপ্রেরিত ও যমভবনগমনে অভিলাষী হইয়াছ; 
অতএব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও; কল্যই যুদ্ধ উপস্থিত হুইবে। 
আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তোমারে সোদর সমভিব্যাহারে 

হার করিব; তাহা অবশ্যই সফল হইবে; তাহাতে বিচা- 
রণার প্রয়োজন নাই 1 যদি বরুণাঁলয় সাগর €বলা অতি- 
ক্রম করে ব| পর্বত সকল বিশীর্ণ হয়, তাহা হইলেও আমার 

বাক্য মিথ্যা হইবে না। যদি যম, কুবের অথবা! রুদ্রদেব 

তোমার সাহাঁধ্য করেন, তথাপি পাগুবগণ প্রতিজ্ঞানুসারে 



৪৯৪ মহাভারত! 
কার্ধ্য করিবেন। আমি হ্বেচ্ছানুসারে ছুঃশাসনের রুধির 
পান করিব। তণ্ুকালে যে কোন ক্ষত্রিয় প্রতিসংরন্ধ হইয়া, 
ভীক্মকেও পুরোবর্তী করত আমার সম্মুখীন হইবে, তাহাকে ই 
যমালয়ের অতিথি করিব। আমি আত্মশপথপুর্ববক বলি- 

তেছি, ক্ষত্রিয়সভায় যাহা! বলিয়াছিলাম, অবশ্যই তাহা সফল 

করিব। 
অমর্ষণ সহদেব ভীমসেনের বাক্য শ্রবণ পুর্ববক ক্রোধ 

রক্ত নয়নে সেনাগণ সমক্ষে শূরবীর সদৃশ বাক্যে কহিতে 

লাগিলেন, রে পাপ! তোমার পিত। ধৃতরা্রকে কহিবে, 
যদি তোমার সহিত ধৃতরাষ্ট্রের সম্পর্ক না থাকিত, তাহ! 
হইলে, কুরুগণের সহিত আমাদের কখনই ভেদ হইত না। 

ভূমি নিতান্ত পাপাত্বা। ও স্বীয় কুলের নিহস্তা ; এবং ধৃত 
রাষ্ট্রের কুল ও লোক বিনাশার্থ সমুৎ্পন্ন হইয়াছ। তোমার 
পাপাতআ্না পিতা আমাদের প্রতি জন্মাবধি নৃশংস ব্যবহার 

প্রদর্শন করিয়া থাকেন; কিন্তু আজি সেই চিরাগত শক্রতার 
শেষ করিব। আমি শকুনির সমক্ষে অশ্রে তোমারে সংহার 

করিয়া, পরে সমুদায় সৈন্যগণ সমক্ষে সেই পাপাত্বা শকু- 

নিরে নিহত করিব। 
মহাঁবাহু অর্জুন ভীম ও সহদেবের এই বাক্য শ্রবণ 

করিয়া, ঈষৎ হাঁস্য পুর্ববক বুকোদরকে কহিলেন, হে বীর! 
যাহাদের সহিত আপনার শক্রতা, তাহারা এস্থানে উপস্থিত 

নাই; এক্ষণে মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়া, সুখসচ্ছন্দে গৃহে অব- 
স্থিতি করিতেছে । যথোঁক্তবাদী দূত কখন অপরাধী নহে। 
অতএব উল্ককে পরুষবাক্য বল৷ বিধেয় নহে। মহাবাহু 
অর্জুন ভীমপরাক্রম ভীমসেনকে এইরূপ কহিয়া, ধুষটছ্যন্ন- 

প্রমুখ" সুহ্ৃৎ ও বীরবর্গকে কহিলেন, আপনারা সেই 
প্রাপাত্। দুর্য্যোধনের বাক্য, বিশেষতঃ আমার ও বাস্ুদে- 
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বের প্রতি তিরস্কার শ্রবণ করিলেন। এবং শুনিয়া! আমাদের 
হিতকামনায় রোষাবিষ্ট হইয়াছেন | আমি বান্তদেবের 
প্রভাবে ও আপনাদের প্রযত্বে সমগ্র পার্থিব ও ক্ষত্রমণ্ডলীকে 
গণনা করি না । এক্ষণে উলুক সেই বাঁক্যের যে উত্তর ছুর্য্যো- 
ধনকে বলিবে, আমি আপনাদের অনুজ্ঞাক্রমে উলৃককে 
তাহ বলিতেছি । কল্য যেষুদ্ধ হইবে, তাহাতে সেনীঘুখে 
গাণ্ীব দ্বারা এই বাক্যের প্রত্যুত্তর করিব। কাপুরুষেরাই' 
বাক্য দ্বার। উত্তর প্রদান করে। তখন পার্থিবগণ অর্জুনের 
এই ৰচনভঙ্গীতে বিস্মিত হইয়া, তাহার প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর ধর্ম্মপুত্র যুধিষির বয়স ও ন্যয়ানুসারে সকলকে 
অনুনয় পূর্ববক উলুককে কহিলেন, হে কৈতব্য! যে রাজ। 
আত্মারে অবমাঁনন। করেন, তিনি কখন পার্ধিবশ্রেষ্ঠ নেন | 
অতএব সমুচিত উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। এই 
বলিয়! তিনি ক্রুদ্ধ ভূজঙ্গের ন্যায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরি- 
ত্যাগ, স্যক্ধণী লেহন, জনার্দন ও ভ্রাতৃগণের প্রতি দৃষ্টিপাত 
এবং উলুকের বিপুল ভূজযুগল গ্রহণ করিয়া, বিন্ময়াবিষটের 
স্যায় সাস্ববাদ প্রয়োগ পুর্ববক উর্জিত বাক্যে কহিতে লাগি- 
লেন, হে উল্ক! তুমি মন করিয়া, সেই কৃত্রঃ দুন্ম্মাতি, 
কুলপাংসন ও বৈরপুরুষ সুযোধনকে কহিবে, হে পাপ! 
তুমি পাগবদিগের প্রতি নিয়ত ক্রুর ব্যবহার কর। যে ব্যক্তি 
নিভাঁক হৃদয়ে প্রতিজ্ঞাপালন পুর্বৰক স্বীয় বীর্য প্রভাবে 
পরাক্রম প্রকাশ করিয়া, শক্রদিগকে আহ্বান করে? সেই 
ক্ষত্রিয় । হে কুলাধম! তুমি সেই পাপ ক্ষত্রিয় হইয়া, 
আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান পূর্বক মান্য ও অমান্যদিগকে 
পুরোবন্তী করত যুদ্ধ করিও না; আপনার ও ভূত্যগণের 
পর়াক্রম আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধে পাগুবদিগকে আহ্বান পূর্বক 



টি মহীভারত। 

সর্ব্থ' ক্ষত্রিয়কার্য্য সম্পাদন কর। যেব্যক্তি স্বয়ং অশক্ত 
হইয়া, পরবীর্ধ্য আশ্রয় পূর্বক শত্রকে আহ্বান করে, লে 
নপুংসক | তুমি পরবীর্ষ্য প্রভাবে আপনারে সমর্থ বলিয়! 
বোধ কর; অতএব তুমি অশক্ত হইয়া, কি রূপে আমাদিগের 
প্রতি তর্জন করিতেছ ? 

তখন শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, হে উল্ক"! তুমি পুনরায় ছুর্য্যো- 
ধনকে আমার কথা বলিবে, হে হুর্মতে ! তুমি কল্যই 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনারে পুরুষ বলিয়া পরিচিত করিবে । 
হে মঢ়! পাগ্ডবগণ আমারে সারথখ্যে বরণ করিয়াছেন, অত- 
এব আমি যুদ্ধ করিব না, তুমি এই ভাবিয়া নির্ভীক হইয়! 
আছ। কিন্তু হুতাঁশন যেমন তৃণরাশি দগ্ধ করেন, তদ্রুপ 
আমি আসন্ন সময়ে ক্রোধভরে সমগ্র রাজন্যবর্গ দগ্ধ করিব। 
আমি যুধিঠিরের নিয়োগিত্রমে যুধ্যমান বিজিতা তমা অর্ডদুনের 
সারথ্য করিব । তুমি ত্রিলোকে উত্পতিত ব! ভুতলেই 
প্রবিষ$ হও, সর্বত্রই প্রাতঃকালে অর্জুনের রথ অব- 
লোকন করিবে । তুমি বুকোদরবাক্য অযথাভূত বোধ 
করিতেছ, কিস্তু নিশ্চয় জাঁনিও যে, ছুঃশীসনের শোণিত- 

পান সম্পন্ন হইয়াছে। তুমি স্বভাবতঃ প্রতিকুলবাঁদী, এই 
জন্য কি অর্জুন, কি যুধিস্তির, কি বুকোদর, কি নকুল মহদেৰ 
কেহই তোমারে সমীক্ষা করেন না। 

-ব্রিষষ্টাথিক শততম অধ্যায় । 

সপ্তয় কহিলেন, অর্জুন ভুর্য্যোধনের সেই বাক্য বণ 
পূর্বক অতিমাত্র অরুণ নয়নে উল্ককে অবলোকন ক্ধিতে 
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লাগিলেন । অনন্তর বান্ুদেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া 
উলকের সুবিশাল ভূজ গ্রহণ পূর্বক কহিলেন, যে ব্যক্তি 
স্বীয় বীর্ধ্য আশ্রয় করিয়া, শক্রদিগকে আহ্বান ও 1নিভাঁক 
হইয়া, তাহাদের সহিত যুদ্ধ করে, সেই পুরুষ। কিন্তু যে 
ক্ষত্রিয়াধম পরবীর্য্যসহায়ে শক্রকে আহ্বান করে, সে অশক্তি 
নিবন্ধন লোকে পুরুষাধম বলিয়া পরিগণিত হয়। তুমি পর- 
বীধ্যে আপনারে বীর্ধ্যবান্ বোধ করিতেছ এবং স্বয়ং কাঁপু- 
রুষ হইয়া, পরপরিভবে অভিলাষী হইয়াছ। এই জন্য রাজ- 
গণবৃদ্ধ হিতবুদ্ধি জিতেন্দ্রিয় মহা প্রাজ্ঞ ভীক্মকে মরণে দীক্ষিত 
করিয়া, আত্মশ্লীঘা করিতেছ | হে দুর্ববদ্ধে! হে কুলপাঁংসন | 
পাওবগণ করুণা বশতঃ পিতামহকে বিনষ্ট করিবেন না, 
তোমার এই মনোগত ভাব আমরা অবগত হুইয়াঁছি। কিন্ত 
ভূমি ফাঁহার বীর্যযবলে আত্মশ্লাঘা করিতেছ, আমি প্রথমেই 
সেই ভীম্মকে ধনুদ্ধরগণ সমক্ষে বিনাশ করিব। হে উলক! 
তুমি গমন ও ভরতগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ছুষ্যেধনকে 

কহিবে, তুমি যে রজনীপ্রভাতে যুদ্ধ হইবে বলিয়াছ, অর্জ্- 
নেরও তাহাতে সম্মতি আছে । 

সত্যসন্ধ অদীনসত্ব ভীক্ম কুরুগণের হর্ষোৎপাদন পূর্বক 
বলিয়াছিলেন, আমি হ্যপ্য়সৈন্য ও শান্বেরকদিগকে বিনাশ 
করিব। এই ভার আমারেই বহন করিতে হইবে । দ্রোণ 
ব্যতিরেকে আমি সযুদায় লোক বিনষ্ট করিতে পারি। অত- 
এব পাগুবগণ হইতে তোমার ভয়লম্তাঁবন৷ নাই। পাগুব- 
গণ এক্ষণে আপদ্গত হইয়াছেন এবং তুমিও স্বীয় রাজ্য লাভ 
করিয়াছ। তুমি ভীম্মের এই বাক্যে দর্পিত হইয়া, আপনার 
উপস্থিত বিপদ্ লক্ষ্য করিতেছ না। সেই জন্যই আমি 
প্রতিজ্ঞ করিতেছি, তোমাদের সমক্ষে প্রথমেই দ্বীপ স্বরূপ 
কুরুতৃদ্ধ পিতাঁষহকে রথ হইতে নিপাতিত করিব। তুমি 
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সূর্ধ্যোদয় হইলে, ধবজ, রথ ও সৈন্য যোজন! পুর্ব্বক তাহারে 
রক্ষা করিও । কল্য যখন পিতামহকে আমার শরজাঁলে বিদ্ধ- 
কলেবর অবলোকন করিবে, তখন তুমি আমার এই আত্ম- 
শ্লাঘার ফল অবগত হইবে । ভীমসেন ক্রুদ্ধ হুইয়া, সভামধ্যে 
তোমার ভ্রাত। অদূরদর্শা পুরুষাতিমানী ছুংশাসনকে যাহ। 
বলিয়াছিলেন, তাহা অচিরাঁ সফল অবলোকন করিবে। 

হে স্ুষোধন! তুমি নৃশংসের ন্যায় অধর্মমজ্ঞ, নিত্যবৈরী 
ও পাপবুদ্ধিসম্পন্ন ; অতএব অনতিচিবসময় মধ্যেই অভি- 
মান, দর্প, ক্রোধ, পারুষ্য, নিষ্ঠঠরতা, অবলেপ, আত্মসম্তা- 
বনা, নৃশংসতা, ক্র,রতা, র্াবিদ্বেষ, অধর্ম্ম, অপবাদ, বুদ্ধাতি- 
ক্রম, বক্রদৃষ্টি ও সমুদায় দুর্নীতির ফল অবলোকন করিবে। 
হে নরাধম [ আমি বান্দেবমহায় হইয়া, ক্রুদ্ধ হইলে 
তোমার রাজ্য ও জীবনের আশা! কোথায়? শান্তম্বভাৰ ভীক্ষ, 
মহাবীর দ্রোণ ও সৃতপুত্র ক বিনষ্ট হইলে, তোমার রাজ্য, 
প্রাণ ও পুত্রগণেক্র প্রত্যাশা দূর হইয়া যাইবে । হে স্ুযৌধন ! 
তুমি ভ্রাতা ও পুন্রগণের নিধনবার্ত! শ্রবণ করিয়া, এবং স্বয়ং 
নিহত হইয়া, সযুদায় ছুষ্কৃত স্মরণ করিবে। হে কৈতব্য £ 
আমি কখন ছুই বাঁর প্রতিজ্ঞ! করি না। অতএব সত্য বল- 
তেছি, এ সমস্তই সত্য হইবে। 

অনন্তর যুধিষ্ঠির উলুককে কহিলেন, হে উলুক! তুমি 
গমন করিয়া, আমার ব্চনানুসারে দুর্ষ্যোধনকে কহিবে, 
ভূমি আপনার চরিত্রের ন্যায় আমার চরিত্র বোধ করিও ন1। 
সত্য ও মিথ্যা! উভয়ের অন্তর বৌধগম্য কর। আমি কীট ও 

পিপীলিকারও অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত নহি। অতএব জ্ঞাতিবধ- 

প্রবৃত্তির সম্ভাবনা কোথায় ? হে সুছুর্ববদ্ধে! তোমার বিপদ 
দেখিতে ন! হয়, এই অভিপ্রায়েই পূর্ববে পঞ্চগ্রাম প্রার্থনা 
করিয়াছিলাম। কিন্তু তৃমি কামপরতন্ত্রত। ও মূর্থতানিবন্ধন 
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কেবল আত্মশ্লাঘা করিতেছ এবং বাম্ুদেবেরও হিতকর 
বাক্য পরিত্যাগ করিয়াছ। এক্ষণে আর অধিক বলিবার 
আবশ্যক নাই, বন্ধুগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। হে 
কৈতব্য! তুমি আমার অহিতকারী স্ুুযৌধনকে বলিবে, 
তোমার বাক্য শ্রবণ ও তাহার অর্থ গ্রহণ করিয়াছি; 

তোমার মতানুসারেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে । 
অনন্তর নৃপাত্মজ ভীমসেন পুনরায় কহিলেন, হে উলক! 

তুমি পাপপুরুষ, ছুর্্মতি, শঠ, নিকারপ্রজ্ঞ ও হ্রাচার ভুর্ষোযো- 
ধনকে কহিবে, তোমারে হয় গৃধোদরে না হয় হস্তিনাপুরে 
বান করিতে হইবে । আমি সত্য শপথ পুর্বক বলিতেছি, 
সভামধ্যে যাহ! প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাষ, তাহ! সম্পন্ন করিব । 
সমরে ছুঃশাসনকে নিহত করিয়া, তাহার রুধির পান 
ও তোমারও উরু ভগ্র করিয়া তোমার অন্যান্য সহোদর- 
দিগকে সংহার করিব। রে মুঢ়! আমি যাবতীয় ধার্তরাষ্ট্র- 
গণের ও 'মভিমন্ত্যু সমুদাঁয় রাজপুত্রের মুর্তিমান্ স্বত্যু । অধিক 

কি, আমি তোমারে সমুদায় সোদরগণের সহিত সংহার 
করিয়া, ধন্মরাজ সমক্ষে তোমার মস্তকে পদার্পণ করিব। 

নকুল কহিলেন, হে উলুক! তুমি স্থুযোধনকে কহিবে 
যে, আমি তোমার বাক্য শ্রবণ করিলাম এবং তোমার আদে- 
শানুসারে কাধ্যসংসাধন করিব। অনন্তর সহদেব কহিলেন, 

উলুক ! তুমি ছুর্য্যোধনকে কহিবে হে স্থুযোধন ! তোমার যে- 
রূপঅভিপ্রায় তাহাই হইবে । তৃমি যেরূপ হর্সহকাঁরে আত্ম- 

শ্লাঘ। করিতেছ,সেইরূপ স্বয় পুত্র,জ্ঞাতি ও বান্ধবগণ সমভিব্য- 
হারে শোকলাগরে নিমগ্ন হইবে। বৃদ্ধ রাজ! বিরাট ও দ্রুপদ 
কহিলেন,সাধুগণের দাসত্ব প্রার্থন! আমাদের নিত্য অভিপ্রেত। 
এক্ষণে আমর! দাস কি প্রভূ এবং যাহার যেরূপ পৌষ কল্য 
প্রকাশ পাইবে। শিখণ্ডী কহিলেন,হে উলক !তুমি সেই নিত্য 

(৬৪) 
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পাঁপাঁভিসন্ধ ছুর্ষ্যোধনকে কহিবে, হে মুঢ় ! আঁমি সমরে ষে 
ভীষণ কার্য্য সাধন করিব, তাহ! তুমি প্রত্যক্ষ দর্শন করিবে । 
তুমি যাহার বীর্য্য আশ্রয় করিয়া, যুদ্ধে বিজয় বাঁসনা করি- 
তেছ, আমি তোমার সেই পিতামহ ভীক্মকে রথ হইতে 
নিপাতিত করিব। বিধাতা ভীম্মবধের জন্যই আমায় সৃষ্টি 
করিয়াছেন । অতএব আমি সমুদায় ধনুর্দারীগণ সমক্ষে 
ভীক্মকে বিনষ্ট করিব, সন্দেহ নাই। তখন ধৃষ্টছ্যুন্ন কহি- 
লেন, তুমি আমার নিদেশানুসারে ছুর্য্যোধনকে বলিবে, আমি 
সমরে বন্ধুবান্ধবগণের সহিত দ্রোণকে নিহত করিয়া, অন্যের 
অসাধ্য কার্য সাধন করিব! 

অনন্তর যুধিষ্ঠির করুণাপরতন্ত্র হইয়। কহিলেন, হে উলুক £ 
তুমি ছুর্য্যোধনকে কহিবে জ্ঞাতিবধে আমার ইচ্ছা নাই । নিল 
তোমার হুর্দ্ধি দোষে তাহা সংঘটিত হইল । ধুষ্টচ্যু্ন গ্রভৃতি 
প্রধান সেনানীগণ যে প্রতিজ্ঞ করিলেন, তাহার সম্পাদন 
বিষয়ে অগত্যা আমারে অনুমোদন করিতে হইবে | হে 
উলক ! এক্ষণে যদি ইচ্ছ! হয়, সত্বর প্রস্থান অথবা অবস্থান 
কর। আমরা তোমার বান্ধব। 

তখন উলৃক ধর্ম্মপুত্রের অনুমতি গ্রহণানন্তর ছুর্ষেযোধন 
সমীপে উপনীত হইয়া, 'বান্থুদেব, ভীম, ধর্পরাজ, নকুল, 
সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃক্টছ্যুন্ন, শিখণ্ডী এবং অর্জুনের 
বাঁক্য ও পুরুষকাঁর সমস্ত সবিশেষ নিবেদন করিলেন । ছুর্ষ্যো- 
ধন উ উলৃকমুখে সমুদায় শ্রবণ করিয়া, শকুনি, ছুঃশাপন ও 
কর্ণকে কহিলেন, তোমরা সমুদায় নরপতি এবং স্বীয় ও 
মিত্র সৈন্যদিগকে আদেশ কর, সূর্যোদয়ের প্রাককালে 
যেন সকলে ন্ুসজ্জিত হুইয়া থাকেন। অনন্তর কর্ণ দুতদি- 
গকে আঁদেশ করিলে, তাহারা ত্বরমাণ হইয়া» কেহ রখ, কেহ 
উদ্্র, কেহ ঘোটকী এবং কেহবা অশ্বে আরোহণ করিয়া» 
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স্কন্ধাবারে পরিভ্রমণ করত রাজন্যদিগকে কহিতে লাগিল, 
আপনার সূর্য্যোদয়ের পুর্ব্বে সড্জিত হুইয়। খাকিবেন। 

স্্্্পি-রপ্্ 

চতুঃষষ্ট্যথিক শততম অধ্যায়। 

এদিকে যুধিষ্ঠির উলৃকের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীম: 
প্রভৃতি মহারথগণে ,পরিরক্ষিত স্বীয় চতুরঙ্গিণী সেন। যুদ্ধার্থ 
সুসজ্জিত করিলেন। তখন তাহার সৈন্যশ্রেণী সাগরের ন্যায় 
শোভা ধারণ করিল। অগ্নিবর্ণ ধৃষ্টছ্যন্ন সেনার পুরোভাগ 
আশ্রর পূর্বক দ্রোণের সহিত যুদ্ধাভিলাষে গমন করিতে 
লাগিলেন । অনন্তর ধৃষ্টত্যুন্ন বল ও উৎ্াহ অনুসারে রথী- 
গণকে আদেশ করিলেন। তিনি কর্ণের সহিত অজ্ভনের, 
ভুর্য্যোধনের সহিত ভীমসেনের, শল্যের সহিত ধৃষ্টকেতুর, 
কূপের সহিত উত্তমৌজার, অশ্বর্থামাঁর সহিত নকুলের, কৃত- 
বন্মার সহিত শৈব্যের, জয়দ্রথের সহিত যুষুধানের, ভীক্ষের 
সহিত শিখণ্ডীর, শকুনির সহিত সহদেবের, শলের সহিত 
চেকিতানের, ত্রিগত্তগণের সহিত দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের 
এবং বুষসেন ও অন্যান্য রাজগণের সহিত অভিমন্ডযুর প্রতি- 
যোগিতা। নিরূপণ করিলেন। তিনি অভিমন্যুকে পার্থ অপে- 
ক্ষাও সমধিক জ্ঞান করিতেন। সেনাপতি ধীমান্ ধুষ্টভ্যু্ 
এইরূপে পৃথক্ পৃথকৃ ও সমবেতরূপে সৈন্যদিগকে বিভক্ত 
করিয়া, আপনারে দ্রোণের অংশরূপে কল্গনা করিলেন । 
অনস্তর যুদ্ধার্থ কৃতনিশ্চয় হইয়া, ব্যুহরচন1 ও 'সৈহ্যযোজনা 
পূর্বক পাগুবগণের বিজয়বাসনায় সমরাঙ্গণে প্রস্তত হইয়। 

রহিলেন। | 
উলকদুতাগমন পর্ববাধ্যায় সম্পুর্ণ । 



রথাতিরথ স"খ্যানপর্বাধ্যায় 

৪০০৫-42-2৮ 

পঞ্চযষ্ট্রধিক শততম অধ্যায় | 

- -- 'ধুতরাস্ট্র কহিলেন, হে সঞ্জয়! মহাবীর ধনঞ্ীয় যুদ্ধে ভীক্ষ- 
বধার্থ প্রতিজ্ঞ! করিলে, মন্ববুদ্ধি ভুর্য্যোধনাদি মদীয় পুত্রগণ 
কি করিয়াছিলেন £ আমি ভীক্মকে সমরে বাসুদেব সহায় 
দৃঢ়ধস্বা পার্থশরে হতপ্রায় দেখিতেছি। মেই অপরিমিত 
প্রজ্ঞাশালী অরাঁতি নিপাঁতন ভীক্ম পার্থের সেই প্রতিজ্ঞ 
শ্রবণ করিয়া কি বলিয়াছিলেন ? এবং সেই কৌরবধুরন্ধর 
গাঙ্গেয় সৈনাপত্য পদে অভিষিক্ত হুইয়৷ কিরূপ অনুষ্ঠান 
করিয়াছিলেন ? 

তদনস্তর সগ্জয় অমিততেজ] কুরুবদ্ধ ভীক্ম যাহা কহি- 
য়াছিলেন, সেই সমস্ত ধৃতরাপ্রের নিকট নিবেদন করিতে 
লাগিলেন ॥ " 

সপ্তয় কহিলেন, হে রাজন! মহাঁবল পরাক্রান্ত শান্তনু- 
নন্দন ভীক্ম সৈনাপত্যে নিযুক্ত হইয়! ছুর্য্যোধনের হর্যবর্দ- 
নার্থ কহিলেন, হে ছুর্োধন ! অদ্য আমি দেব সেনাপতি 
শক্তিপাঁণি কুষারকে নমস্কার করিয়া তোমার সেনাপতি 
হুইব সন্দেহ নাই ॥ আমি সেনাকার্য্যে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ও 
বিবিধ ব্যহ রচনায় সুনিপুণ; আমি বেতনভেগী ও অবৈ- 
তনিকদিগকে কার্য্যানুষ্ঠানে প্রৰৃত করিতে সম্পুর্ণ পারদশী 
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হইয়াছি। হে কুরুরাঁজ ! আমি যান, যুদ্ধ ও পরাস্ত প্রতীকার 
সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত আছি এবং দৈব, গান্ধরর্ব ও মানুষ 
ব্যহরচন! করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ; আমি এই সমস্ত দ্বারা 
পাগুবগণকে বিমোহিত ও যথাশান্্র তোমার সেনাগণকে 
রক্ষ। করিয়। যুদ্ধ করিব ; তুমি এক্ষণে মানসিক সকল সন্তাপ 
দুরীকৃত কর। 

ছুধ্যোধন কহিলেন, হে মহাঁবাহো! কি দেব, কি 
অসুর কাহারও নিকট আমার ভয় নাই । আপনার! 
সংগ্রামে অবস্থিত হইলে, আমি অবশ্যই জয়লাভ করিৰ 
সন্দেহ নাই । অধিক কি আমি আপনাদিগের সাহাফ্যে 
দেবগণের রাঁজত্বলাভ করিতেও সমর্থ । হে কুরুরাজ! আপনি 
বিপক্ষগণের ও আমাদের সকল বিষয় জ্ঞাত আঁছেন, অতএব 
আমি স্বকীয়, শব্রুপক্ষীয় রথ ও অতিরথের সংখ্যা অবগত 
হইতে নিতান্ত সমুগুসুক হইয়াছি। 

তখন তীম্ম কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! ত্বদীয় সৈন্যমধ্যে 
যে সমস্ত সহ্ত্র সহস্র প্রযুত প্রযুত ও অর্ববদ অর্ধবদ রথী 
এবং অতিরথ আছে, তাহাদের সংখ্য। কীর্তন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। হে পুথিবীপাল! তুমি ছুঃশাঁসন প্রভৃতি স্বকীয় 
সহোদরগণ সমভিব্যাহারে রঘী. হইয়া অশ্রে অবস্থিতি 
করিবে । ইহারা সকলেই অস্ত্র শস্ত্রে কপ ও দ্রোণাচার্য্ের 
প্রিয়শিষ্য ; ইহারা অসি, চর্ম, গদা, প্রান প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্ 
গ্রহণ করিয়া, তোমার রখৈক দেশে হস্তিক্কন্ধে অবস্থিতি 
করিবে । তাহারা অরিসৈন্যকে সংযত ও নিরারুত করিতে সমর্থ 
এবং যুদ্ধভার বহনে পাঁরগ। পাগুবগণ ইহাঁদিগের প্রতি 
পাঁপাচরণ করিয়াছেন ; ইহারাই সংগ্রামে যুদ্ধছুর্মদ পাধাল- 
গ্ণকে নিহত করিবে। 

অনন্তর আমি তোমার সেনাঁপতিপদে অধিরূঢ়ু হইয়। 



রি মহাভারত 1 

পাঁগুবগণকে তুচ্ছ জ্ঞান করত অন্যান্য শক্রগণকে বিনষ্ট 
করিব। তুমি আমার সমস্ত গুণই অবগত আছ, অতএব তাহ? 
আঁর বলিবার আবশ্যক নাই। ভোজপতি অতিরথ কৃতবন্থা 
সমরস্থলে তোমার সকল কার্য সাধন করিবেন, সন্দেহ নাই। 
মহেক্র যেরূপ দাঁনবগণকে নিহত করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
দুর্ধর্ষ অতিরথ মদ্ররাজ শল্য সযুদয় শক্রসৈন্যগণকে সংহার 
করিবেন। সেই রাজসত্তম স্বীয় ভাগিনেয়গণকে পরিত্যাগ 
করিয়। যুদ্ধে সতত বাঁস্ুদেবের সহিত স্পর্ধা করিয়। থাকেন। 
তিনি সাগরতরঙ্গের ন্যায় শরজাল বিস্তার করত শক্রগণকে 
প্লাবিত করিয়া, পাগুবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তোমার 
পরম নুহৃদ্ শিক্ষিতান্ত্র ভূরিশ্রবা ও অতিরথ সোমদত্ত ত্বদীয় 
অরাতিগণের ' বলক্ষয় করিবেন সন্দেহ নাই | হে রাঁজন্! 
ছিরথ সিন্ধুরাজ দ্রৌোপদীহুরণ সময়ে পাগুবগণ কর্তৃক পরি- 
ক্রিষ্ট হইলে, অতি কঠোর তপোনুষ্ঠান করত পাঁওবগণের 
সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত দুর্লভ বরলাভ করিয়াছেন । 
এক্ষণে মেই মহারথ দেই বৈরভাব ও ক্রেশপরম্পরা স্মরণ 
পূর্বক তাহাদিগের মহিত যুদ্ধ করিবেন। 

ষট বঙ্ট্যধিক শততম অধ্যায় | 

হে রাঁজন্! কান্বেজিদেশীয় একরথ দক্ষিণ তোমার 
অর্থসিদ্ধির নিমিত্ত বিপক্ষগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন! তৎ- 

কালে কৌরবগণ সংগ্রামস্থলে বান্ুবের ন্যায় তাহার পরা- 

ক্রম প্রত্যক্ষ করিবেন। ইহার রথে কান্বোজদেশীয় অতি- 
বেগশালী বীরগণ অবস্থিতি করিয়া থাকে । মাহিক্মতীবাদী 
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নীলবর্ধ্মা নীল তোমার রঘী হইবেন। তিনি রথনিকর সম- 
ভিব্যাহারে শত্রগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। পুর্বরবে সহদে- 
বের সহিত তীঁহার বৈরভাঁব জন্মিয়াছিল | তিনি এক্ষণে 
তোমার কার্্যসাধনের নিমিত্ত সবিশেষ যত্ব প্রকাশ করি- 
বেন। হে মহারাজ ! যেমন ক্রীড়াপরায়ণ যৃথপতি হস্তীদ্বয় 
যুখমধ্যে বিচরণ করিতে থাকে, সেইরূপ মহাবল পরাক্রম- 
শালী অবস্তীদেশনিবাসী বিন্দ ও অনুবিন্দ সমরভূমিতে বিচ- 
রণ পুর্ববক গদা, প্রান) অপি, নারাঁচ ও তে।মর দ্বারা বিপক্ষ- 
কুল ক্ষয় করিবে। পণ্চভ্রাতা ত্রিগর্ভগণ বিরাটনগরে পাগুব- 
গণের সহিত শক্রতা করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! যেমন 
মকরগণ তরঙ্গাকুল গঙ্গাকে বিক্ষোভিত করে, সেইরূপ 
তাহাঁরাও পাঁগুবসৈন্যগণকে বিচলিত করিবেন । সেই পঞ্চ- 
রথীর মধ্যে সত্যরথই প্রধান? হে ভারত ! ভীমার্জুন দিথ্ষি- 
জয়োপলক্ষে তাহাদিগের যে অপ্রিয়ানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে তাহারা তাহ। স্মরণপুর্ববক সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন ; 
এবং পাঁগুবগণের ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর প্রধান প্রধান মহারথগণকে 
বিনাশ করিবেন । 

তোমার তরুণবয়ক্ক আ্ুকুমার আত্মজ লক্ষণ ও হুঃশা- 

সনের পুত্র ইহার! সমরে অপরাজ্ম,খ, রণবিশারদ, অতি- 
বেগবান, সকলের প্রণেতা ও রধী। হে নরর্ষত ! এক- 
রথ মহারাজ দণ্ডধার স্বীয় সৈন্যগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হইয় 
সমরে প্রবৃত্ত হইবেন । অযোধ্যাধিপতি মহাবল পরাক্রান্ত 
মহারাজ বৃহদ্বল স্বীয় বন্ধুগণকে সন্ত্রষ্ট করত তোমার হিতা- 
ভিলাষে যুদ্ধ করিবেন। যিনি মহর্ষি গৌতমাচাধ্যের ওরসে 
শরস্তন্বে অজেয় কার্তিকেয়ের ন্যায় জন্মগ্রহণ করেন; সেই 
কপাচার্য্য তোমার প্রিয়াচরণ নিমিত্ত জীবিতাশ। পরিত্যাগ 
করিয়। ত্বদীয় শক্রগণকে দগ্ধ করিবেন। এই বহুল সৈন্য গণ 
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বিবিধায়ুধ ধাঁরণপুর্বক হুতাঁশনের ন্যায় সৈন্যগণকে দগ্ধ 
করিয়! সমরে বিচরণ করিবেন। 

সপ্তষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায় । 

হে নরাধিপ! তোমার মাতুল এবরথ শকুনি পাঁগুবগ- 
ণের সহিত বৈর উত্পাদন করিয়া, তুমল সংগ্রামে প্রবৃত্ত 
হুইবেন। তদীয় সৈন্যগণ বায়ুর ন্যায় বেগশালী সমরে একান্ত 
অপরাগ্াখ দ্রোণপুত্র অশ্বখামা সমুদয় ধনুর্দরগণের অগ্রগণ্য 
চিত্রযোধী ও দৃটান্ত্র মহাবীর ধনঞ্য়ের ন্যায় তাহার শর- 
সকল শরামন হইতে বিনির্গত হুইয়। অবিচ্ছিন্ন রূপে গযন 

করিয়। থাকে । তাহার বলবীর্ষেযের বিষয় বর্ণন করা আমার 
সাধ্য নহে । তিনি মনে করিলে ভ্রিলোক পর্য্যত্ত দগ্ধ করিতে 

পারেন, তিনি তপোবলে ক্রোধ ও তেজ সংগ্রহ করিয়াছেন 
এবং আশ্রমবাপী দ্রোণাচার্যের অনুগ্রহে দিব্যান্ত্রে শিক্ষা- 
লাত করিয়াছেন, কিন্তু তাহার জীবনপ্রিয়তাই প্রধান দোষ, 
এই নিমিত্ত আমি তাহাকে রধী বা অতিরথ বলিয়। নির্দেশ 
করিতে পারি না, উভয়পক্ষীয় সৈন্যগণমধ্যে তিনিই অদ্ধি- 
তীয় পরাক্রমশালী । তিনি একমাত্র রথারোহণ পুর্ববক 
সমুদায় দেবসৈন্যগণকে বিনষ্ট ও তলঘোষ দ্বারা পর্বত 
পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিতে পারেন, এঁ মহাবীর অনংখ্যগুণশালী ; 
তিনি সংশ্রামস্থলে সাক্ষাৎ কৃতান্তের ন্যায় বিচরণ করি- 

বেন। সেই দিংহগ্রীব মহাঁছ্যুতি মহাবীর ক্রোধাসক্ত হইলে, 
প্রলয়কালীন হুতাশনের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে থাকেন। 
ইনিই ভারতঘুদ্ধের পর্যবসান করিবেন, ইহার মহাতেজস্বী 
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পিত। বৃদ্ধ হইলেও যুবা অপেক্ষণ শ্রেষ্ঠ; এই ঘুদ্ধে তিনিই 

সমস্ত করর্ধ্যসাধন করিবেন লদ্দেহ নাই। সৈন্যরূপ ইন্ধন- 
সমুখিতহুতাশন অন্ত্রবেগরূপ অনিলোদ্ধ'ত হইয়া, পনগুপুত্র- 
সৈন্যগণকে ভক্মীভূত করিবে! এই নররধভ ভরদাজ সমুদয় 
রথযুখপদিগের অধিপতি; ইনি তোমার হিতসাধনার্থ অদ্ভুত 
কর্ম সকল সম্পন্ন করিবেন। আচার্য দ্োগ সকল মুর্দাভিবিক্ত- 
দিগের গুরু। তিনি সমরে স্যঞ্জয়গণকে নিঃসন্দেহ বিনষ্ট 
করিবেন ধনগ্য় তাহার প্রিয়শিষ্য, সুতরাং তিনি অক্রিষট- 
কন্মা ধনগুয়ের গুণসমুহ স্মরণ করিয়া কদাচ তাহাকে বিনষ্ট 

করিবেন না। তিনি সতত তাহার গুণগ্রামের শ্লাঘা করিয়া 
থাকেন, এবং স্বীয় পুত্র অশ্ব্থাযা অপেক্ষ। তাহাকে সমধিক 
গুণসম্পন্ন বিবেচন! করিয়া! থাকেন । তিনি একরথে আরো- 
হণ করিয়] দিব্যান্্বলে দের, গন্ধর্বব ও মানবগণকৈ বিনাশ 
করিতে পারেন । 

হে রাঁজন্! অনল যেরূপ তৃণরাঁশি দগ্ধ করে, সেইরূপ 
রাজশার্দ,ল মহারথ পৌরব স্বীয় সৈন্য দ্বারা পাঁঞ্চালসৈন্য- 
গ্ণকে দগ্ধ করিবেন | রৃহ্দ্বলশালী একরথ রাজপুত্র সত্যশ্রব! 
তোমার শক্রগণকে সংহার করিয়া, সমরভূমিতে বিচরণ করি- 
বেন। হে রাজেন্দ্র । তদীয় যোদ্ধংবর্গ বিচিত্র কবচ ও আয়ুধ 

ধারণপূর্ববক তোমার শক্রগণকে নিহত করিয়া, সমরস্থলে 
বিচরণ করিবেন। কর্ণের পুত্র মহাঁরথ বৃষসেন তোমার শক্র- 
গণকে বিনষ্ট করিবে । মহারথ জলসন্ধ জীবিতাশ। পরিত্যাগ 
পূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। সমরবিশারদ, মহাবাহু,পরবীর- 
ঘাতী মাধব রখারূঢ় হইয়া, তোমার বিপক্ষসৈন্ত সমুদয় 
ক্ষয় করেবেন। ইনি তোমার নিষিভ মহারণে সদৈন্যে প্রাণ 

পরিত্যাগ করিতেও পরাগ্ঘ,খ নহেন। ইনি মহাক্লপরা- 
ক্রীন্ত এব চিত্রযোদ্ধ। ; এক্ষণে নির্ভয়ে তোমার শত্রগণের 

(৬৫) 
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সহিত যুদ্ধ করিবেন সন্দেহ নাই। অতিরথ বাহ্লীক সমরে 
একান্ত অপরাজ্মখ ; তিনি রণস্থলে তয়ঙ্কর কৃতান্তের ন্যায় 
অতিভীষণ হইয়। উঠেন। ইনি সমরস্থলে পবনের ন্যায় সঞ্চ- 
রণ করিয়া তোমার শক্রসৈন্য সংহার করিবেন। তোমার 

পেনাপতি মহারথ সত্যবান রণস্থলে অদ্ভুত কার্ধ্য সকল সম্পন্ন 
করিয়া থাকেন। ইহার সমর দর্শন করিলে কখন মনোবেদন! 
উপস্থিত হয় না। ইনি অনায়াসে শক্রগণকে উৎসাদিত 
করিয়। প্রত্যাগত হইয়া থাকেন। ইনি শক্রগণমধ্যে সৎ- 
পুরুষোচিত কার্য সমুদাঁয়ের অনুষ্ঠান করিবেন। জ্ুরকর্শ 
মহাঁরথ রাক্ষল রাজ অলন্থুষ পুর্ববকৃত বৈর সমস্ত স্মরণ করিয়! 
শক্র সংহার করিবেন। ইনি সমুদায় রাক্ষলসৈন্যের প্রধান 
রঘী,মায়াবী ও দৃঢ়বৈর |গজান্কুশধারী মহাবল প্রাঙ্জ্যোতিষাধি 
পতি ভগদত্ত ও ধনঞ্জীয় ই ইরা! জিগীষাপরবশ হইয়। বহুদিবস 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন ।তদনন্তর তগদত স্বীয়লখ। পুরন্দ- 
রের সম্মানরক্ষার্থে অর্জনের সহিত মিত্রত। করিয়। সন্ধি স্থাপন 
করেন। সেই রণবিশারদ এক্ষণে এরাবতারূঢ দেবরাজের 
ন্যায় গজস্বন্ধ হইয়। সমরে প্রবৃত্ত হইবেন। 

অফ্টষঞ্ট্যধিকশততম অধ্যায়! 

হে কৌরব ! বলবান্ দৃটক্রোধপরায়ণ অচল ও রৃষক 
নামক ভ্রাতৃদ্বয় তোমার শক্রগণকে বিনষ্ট করিবেন। হে 
রাজন! যে পাগুবগণের সহিত যুদ্ধার্থ তত তোমাকে উহু- 
'সাহিভ করিয়া থাকে, যে নিতান্ত নীচপ্রকৃতি, যে তোমার 
সখা, মন্ত্রী ও নেতা, যে আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় 
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প্রদান করাতে পরশুরামকর্ৃক অভিশপ্ত ও দিব্য কবচ এবং 
কুলে বিহীন হইয়। নিতান্ত ঘৃণিত হুইয়াছে,সেই কর্ণকেরথী ব! 
অতিরথ বল! যাইতে পারে না। আমার মতে সে অর্ধরথী, 
শ্লাঘাপরতন্ত্র কর্ণ অজ্জুনের সহিত সংগ্রামে প্ররুন্ত হইলে 
কখনই জীবিতাবস্থায় প্রত্যাগমন করিতে সমর্থ হইবে ন|। 

তদনন্তর ড্রোণাচার্য্য কহিলেন, হে ভীম্ব ! আপনি যাহা 
কহিলেন তাহার কিছুই মিথ্যা নহে। কর্ণ সাঁতিশয় অভিমানী 
এবং প্রত্যেক যুদ্ধেই পরাজ্মখ হইয়া থাকে। স্মৃতরাং 
আমার মতেও কর্ণ অর্ধরথী। রাধেয় এই বাক্য শ্রবণ করত 
ক্রোধবিস্কারিতলোচনে ভীক্মকে কহিতে লাগিলেন, হে 
পিতাঁযহ ! আপনি দ্বেষবশতঃ পদে পদে আমাকে বাক্যরূপ 
শর দ্বারা বিদ্ধ করিতেছেন। আপনি আমাকে কাপুরুষের 
ন্যায় নিতান্ত মন্দ জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমি একমাত্র 

ছুর্য্যোধনের নিমিত্তই আপনাকে ক্ষমা করিতেছি। আপনি 
আমাকে অর্ধরথ বলিয়! নির্দিষ্ট করাতে পৃথিবীস্থ কেহ 
কদাঁচ একথা মিথ্যাজ্ঞান করিবে না ; কারণ,ভীম্ম মিথ্যাবাদী 
নহেন, একথা সকলেই জানেন। আপনি কৌরবগণের, 
নিতান্ত অহিতকারী কিন্তু রাজা ভুর্য্যোধন ইহা! বিবেচনা 
করিতেছেন না। আপনি যেরূপ গুণৰবিদ্বেষবশতঃ আমার 

প্রতি ঘ্েষ করিতেছেন, সেইরূপ কোনু ব্যক্তি যুদ্ধে পর- 
স্পরের ভেদাভিলাষী হুইয়া৷ তুল্য ভূপতিগণের এইরূপ 
তেজোবধ করিয়! থাকেন ! আপনি ধনসম্পত্তি, বন্ধুতা, বয়ঃ- 
ক্রম বা বার্ধক্য কিছুতেই ক্ষত্রিয়দিগের মহারথত্ব নিণগ্ন 
করিতে সমর্থ হইবেন ন1। বল দ্বার! ক্ষত্রিয়গণ+ মন্ত্র ঘ্বারা 
দ্বিজগণ,ধন দ্বারা বৈশ্য এবং বয়স দ্বার। শৃদ্রগণ জ্যেষ্ঠতা! লাভ 
করিয়া থাকেন। আপনি কাম ও দ্বেষের বশীভূত হইয়া" 
মোহবশতঃ শ্বেচ্ছানুলারে রথী ও অতিরথদিগকে নির্দেশ 



৫১ মহাভারত! 
করিতেছেন। হে ছুর্যোধন! আপনি এই সমস্ত সবিশেষ 
গর্য্যালোচনা করিয়া, আপমার গনিষকারী এই ছুষউটভখব- 
সম্পন্ন ভীশ্মকে পরিত্যাগ করুন। হে নৃপতে ! সৈন্যগণ 
বিভিপ্ন হইলে, যখন তাহাদিখকে একত্র কর! দুঃসাধ্য; 
তখন নানাশ্থানসমাগত সৈন্যগণ ভিন্ন হইলে, তাহাদিগকে 
যে একত্র করা ছুষ্কর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? 
এক্ষণে এই সমস্ত যোদ্ধবর্গের ভিশ্নভাব সমুপস্থিত হইয়াছে ; 
বিশেষতঃ ভীগ্ষ প্রত্যক্ষেই আমাদের তেজোবধ করিতেছেন। 
রথবিজ্ঞানই বা কোথায় এবং অল্পচেত্া। ভীন্মই ব 
কোথায় ? 

হে রাজন! আমি পাগুববাহিনীকে আক্রমণ করিব। 
যেমন শার্দুল সন্দর্শন করিলে বৃধভগণ পলায়ন করে, সেই- 
রূপ আমাকে দেখিলে পাগুবের! পাঞ্চালগণের সহিত দশ. 
দিকে প্রস্থান করিবে | যুদ্ধ বা বিমদ্দই বা কোথায় ? মন্ত্র ও 
ব্যাহৃতই ব। কোথায় £ এব কালপ্রোরিত মন্দবুদ্ধি, স্থবির 

ভীক্মই ৰা কোথায় * মোঘদর্শা ভীক্ম একাকী পৃথিবীস্থ সক- 
লের সহিত স্পর্ধা করিয়া থাকেন । তিনি কাহাকেও পুরুষ 
বলিয়। গণন] করেন না । বৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ কর! শান্ত্রাবিহিত 
হইলেও অতিবৃদ্ধের বাক্য শ্রবণ কর বিধেয় নহে? কারণ, 
তাহাদিগের বুদ্ধি বালকের ন্যায়। আমি একাকী পাগুবগণের 
সমস্ত সৈন্য সংহার করিব, কিন্তু হে নরাধিপ! এই যুদ্ধে 
সেনাপতিপদে প্রতিষ্ঠিত ভীক্মই যশোভাগী হুইবে। কারণ 
যুদ্ধে সেনোপতিরই যশোলাভ হইয়। থাকে, যোধগণ কখন 
যশোভাজন. হইতে পারে না। অতএব, হে রাজশার্দ,ল ! 
গাঙ্গে জীবিত থাকিতে আমি কদাচ ঘুদ্ধে গ্রবৃত্ত হইব না; 
তিনি নিহত হইলে, অন্যান্য মহারথগণের সহিত যুদ্ধ 
করিব 
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ভীক্ম কহিলেন, হে রাঁধেয় ! এই ধার্তরাষ্্রসংগ্রামে 
সাগরসদৃশ গুরুভার আমাতেই সমর্পিত হইবে, ইহা! আমি 
অনেক দিন অবগত হইয়াছি। সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামকাল 
সমুপস্থিত হইলে, আমি 'কদাঁচ পরস্পরের ভেদ করিতে 
পারিব না; অতএব হে সৃতজ ! তুমি জীবিত থাকিবে । তুমি 
নিতান্ত শিশু; আমি বৃদ্ধ হইলেও তোমার যুদ্শ্রদ্ধ! 
ও জীর্বিতাশ! নিরাঁশ করিব না । মহাবীর জামদগ্র্য পরুষরাম' 
মহাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিয়াও আমাকে ব্যথিত করিতে 
পারেন নাই ; এক্ষণে তুমি আমার কি করিবে ? হে হীন- 
কুলপাংমন! সাধুব্যক্তিরা, কখন স্বীয় বলের প্রশংসা করেন 
না; কিন্তু আমি সাঁতিশয় সন্তপ্ত হইয়াই এই কথা বলি- 
তেছি। আমি কাশিরাজকন্যাদিগের স্বয়ম্বরমময়ে রথা- 
রোহণ পুর্ব্ক একাকী সমবেত সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে পরাজয় 
করত কন্যাদিগকে হরণ করিয়াছিলাম এবং আমি একাকী 
সমরভূমিতে প্রনিদ্ধ যোদ্ধা সহস্র সহত্র ভূপালগণকে নিরস্ত 
করিয়াছিলাম। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া কৌরবগণের মহান্ 
অনয় উপস্থিত হইয়াছে ; তূমিও বিনাশের নিমিত্ত সযুপস্থিত 
হইয়াছ; অতএব যত্রসহকারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । তুমি যাহার 
সহিত সতত স্পর্দা করিয়া! থাক, সেই পার্থের সহিত যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও | হে স্ুছুপ্মতে ! আমি এই যুদ্ধে তোমাকে 
প্রত্যাগত দেখিব। 

তদনস্তর মহা প্রতাপশালী রাজ। দুর্যোধন উভয়কে এই- 
রূপ বিবাদে প্রবৃত্ত দেখিয়৷ ভীক্মকে কহিলেন, হে পিতামহ ! 
এক্ষণে মহদ্যাপার সমুপশ্থিত হইয়াছে ; অতএব আমার প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিয়া যাহাতে শ্রেয়োলাভ হয় তাহার অনুষ্ঠান 
করুন। আপনার! উভয়েই আমার মহৎুকার্ধ্যসাধন করি: 
বেন। এক্ষণে পুনরায় অমিত্রগণের বলাঁবল, রথী ও অতিরথ- 
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হখ্য। শ্রবণ করিতে অভিলাধী হুইয়াছি। যেহেতু রজনী; 
প্রভাত হইলে এই ফুদ্ধঘটনা উপস্থিত হইবে & 

উনসপ্তত্যাথিক শততম অধ্যায়] 

ভীক্ম কহিলেন, হে রাজন! এই তোমার রথী, অতিরথ 
ও অর্ধরথসংখ্যা কীর্তন করিলাম । এক্ষণে যদি পাগুব- 
দিগের রথসংখ্য। শ্রবণ করিতে সমুণ্স্ুক হুইয় থাক, তাহ! 
হইলে এই সমস্ত ভূপতিবর্গের সহিত অবহিত হইয়। শ্রবণ 
কর। কুন্তীনন্দন রাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং রী; তিনি অনলেরন্যায় 
রণভূমিতে বিচরণ করিবেন। মহাঁবল পরাক্রমশালী ভীম- 
সেন একাকী অষটরঘধীর সমান ও অযুত হস্তির তুল্য বলশালী; 
তিনি গদা ও সায়কযুদ্ধে অদ্বিতীয় ও অলৌকিক তেজস্বী। 
মাদ্রীতনয় নকুল ও সহদেব উভয়েই রঘী; তাহারা তেজ ও 
রূপে অশ্বিনীকুমারের সদৃশ। ইহারা সেনামুখে গমন পুর্ববক 
সমুদয় ক্লেশপরম্পরা স্মরণ করত সাক্ষাৎ রুদ্রেদেবের ন্যায় 

সমরাঙ্গণে বিচরণ করিবেন সন্দেহ নাই। সেই মহাত্বাগণ 
শালস্তস্তের ন্যায় সমুন্নত ও পরিমাণে অন্য পুরুষাপেক্ষা 
প্রাদেশ প্রমাণ উচ্চ | পাণুপুত্রগণ সকলেই ব্রহ্ষচর্য্য ওতপো- 
নুষ্ঠানসম্পন্ন,মহাঁবল পরাক্রান্ত ; দিথিজয়কাঁলে তাহার! সমস্ত 
ভূপতিগণকে পরাজয় করিয়াছিলেন | তাহারা বেগ, প্রহার 
এবং যুদ্ধে অলে।কিক ক্ষমতাশালী । হে কৌরব! কোন ব্যক্তি 
তাঁহাদিগের শরাসনে জ্যারোপণ, আয়ুধ, গদ1 ও শরজাল 
সহ্য করিতে সমর্থ হয় না। ভীহারা বালক হইয়াও গদ! 
উত্তোলন, শর নিক্ষেপ, লক্ষ্য বেধ, মর্শপীড়ন, মুষ্িযুদ্ধ: ও 
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বেগে সমধিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা তোমাদের 
এই সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট করিবেন সন্দেই নাই ॥ অতএব 
তোমর1 কদাচ তীহাদিগের সহিত ধুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও ন|। 
হে রাজেন্দ্র! রাজসুয়যজ্ঞে যেরূপ ঘটন। হইয়াছিল : সেইরূপ 
তাহার! তোমার সাক্ষাতে সমস্ত নৃপতিগণকে বিনষ্ট করি- 
বেন। তাহার! দ্যুতকালীন পরুষবাক্য ও দ্রৌপদীর ক্রেশ 
স্মরণ করিয়! সাক্ষাৎ রুদ্রদেবের ন্যায় সমরস্থলে বিচরণ 
করিবেন । নারায়ণ সহায় লোহিতাক্ষ অর্ছুনের সদৃশ রথী 
উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্যে কাহাকেও দৃষ্টিগোচর হয় 
না, এবং পুর্বেবে কি দেব, কি মনুষ্য, কি উরগ, কি রাক্ষল ও 
কি যক্ষগণের মধ্যে তাহার সদৃশ রথী দৃষ্টিগোচর হয় নাই ও 
হইবেক না! । হে মহারাজ ! ধীমান্ পার্থের রথ সুলজ্জিত, 
বান্ুদেব সাঁরথী, ধনগ্রয় স্বয়ং রথী, দিব্য গাণ্ডীৰ শরাসন, 
অশ্ব সমুদয় বায়ুবেগগাঁমী, কবচ অভেদ্য, তুণীর অক্ষয়, গদ 
অতি ভয়ঙ্কর, মাহেন্দ্র, পাশুপৎ, কৌবের, যাম্য ও বাঁরুণ 
অস্ত্র তাহার অধিকৃত এবং বজ্ত প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সমু- 
দয় তাহার বশীভূত | তিনি একমাত্র রথারোহণ পুর্ববক 
হিরণ্যপুরবাসী সহস্র সহত্র দানবগণকে সংগ্রামে নিহত 
করিয়াছিলেন ; অতএব তাহার সদৃশ রখী আর কে আছে £ 
সেই মহাবাহু স্বীয় সৈন্যগণকে নির্বরবিদ্ে রক্ষা করিয়া 
তোমার সৈন্যগণকে বিনষ্ট করিবেন । আমি কিন্বা! আচার্য 
ব্যতিরেকে এই উভয় সৈন্যের মধ্যে এমন তৃতীয় ব্যক্তি নাই 
যে, অঙ্জবনের শরবর্ষণ সহ্য করিতে সমর্থ হয়। গ্রীক্সাবসানে 
বায়ু যেরূপ জীমুতের সহায়তা করে, সেইরূপ বান্ুদেব ধন- 
গ্রয়ের সাহাধ্য করিয়া থাকেন। অর্জন যুব এবং কৃতী ; 
আমর উভয়েই বৃদ্ধ। 

' কল ভূপালগণভীম্মের এই সমস্ত বার্যু অবণ পূর্বক 



৪ মহাভারত ৷ 

পাগুবগণের পুর্বব সামর্থ্য স্মরণ করিয়! নিতান্ত সংক্ষুব্ধ হুই- 
লেন। তখন তীাহাদিগের অঙ্গদযুক্ত চন্দনচর্চিত পীন ভূজদয় 
নিতান্ত বিস্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ তৎ্কালে বোধ হইতে 
লাগিল যেন তাহারা মনে মনে পাঁগুবগণের পুর্ধব পরাক্রম 
প্রত্যক্ষ করিতেছেন। 

সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় । 

ছে রাজন! দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র সকলেই মহারথ | বিরাট- 
তনয় উত্তর রথী। মহাঁবাহু অভিমন্যু রথযুখপতির অধিপতি, 
অজ্ঞন ও বাসুদেবের সদৃশ লঘুহস্ত, চিত্রযোধী ও দৃঢ়ব্রত। 
তিনি পিতা ধনগ্রয়ের ক্লেশপরম্পর৷ স্মরণ পুর্ববক বিক্রম 
প্রকাশ করিবেন। মহাশুর সাত্যকি বৃষ্তপ্রবরদিগের মধ্যে 

অমর্ষপরায়ণ ও ভয়হীন ; আমার মতে তিনি ও অমিতবিক্রম- 
শালী যুধামন্যু উভয়ই রথী। ইহাদিগের বহুসহত্র রখ, হস্তী 
ও অশ্ব আছে। ইহারা অনল ও অনিলের ন্যায় পরস্পর 
আহ্বান পুর্ববক জীবিতাশা। পরিত্যাগ করিয়া, পাগডবগণের 
সহিত অর্জনের প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত তোমার" সৈন্যমধ্যে 
যুদ্ধ করিবেন | সমরে ছুর্জয়, মহারথ, মহণবীর্ষ্য, পুরুষর্ষভ, 
বিরাট ও দ্রুপদ উভয়ে বৃদ্ধ হইলেও কদণচ ক্ষত্রধন্্ম পরি- 
পালনে পরাগ্ধখ হন না। হেনরপুক্গব ! সকল মহাতুজ 

বীরগণ কারণবশতঃ কখন বীরত্বপ্রকাশ, কখন বা কাতির- 
ভাবাপন্ন হইয়। থাকেন; কিন্তু ইহারা! মৃত্যু পর্য্যস্ত দৃঢ় "বিক্রম 
প্রকাশ করিয়। থাকেন; অতএব এই ছুই মহাবীর সম্বন্ধ, 
বংশ, বীর্য ও বল অনুষারে পৃথক্ পৃথক অক্ষৌহিণী সমতি- 
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ব্যাহারে শুরোচিত পথ অবলম্বন করিয়া প্রাণপণে সংগ্রামে 
মহৎ্কার্য্যনাধন করিবেন। 

০ ০০প্প € ৩ 0 সস পপ 

একসপ্তত্াযধিক শততম অধ্যায় । 

হে ভারত! পাঞ্চালরাঁজের পুত্র পরপুরঞ্জয় শিখত্ী পাণ্ডব- 
দ্রিগের প্রধান রথী; ইনি বহুসংখ্যক পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকসেন! 
সমভিব্যাহারে সমরে প্ররুত্ত হুইয়া তদীয় সৈন্যমধ্যে উত্তম 
যশোবিস্তাঁর পুর্ববক রথসমৃহ দ্বারা মহণ্কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করি- 
বেন। দ্রোণাচার্যের শিষ্য, মহারথ ধুষ$্যুন্ন পাওবগণের সে- 

নানী; আমার বিবেচনায় তিনি অতিরথ । যেরূপ যুগক্ষয়কালে 

ক্রোধাসক্ত ভগবান্ পিনাকী সমস্ত প্রজাগণকে বিনষ্ট করেন, 
মহাবীর ধুষ্টহ্যুন্ন সেইরূপ শত্রগণকে বিনাশ করিয়া থাকেন । 
রণপ্রিয় ব্যক্তিরা কহিয়। থাকে, ইহার রথ ও সৈন্য অসংখ্য 
প্রযুক্ত সমুদ্রের ন্যায় শোভমান হইয়া! থকে । হে রাজেন্দ্র! 

ইহার পুত্র বালকত্বপ্রযুক্ত অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে সমর্থ 
নহেন, অতএব আমার মতে তিনি অর্দরথ। শিশুপালন্ুত 

মহারথ ধৃষ্টকেতু পাগুবগণের সন্বন্ধী; এনক্ণে তিনি পুত্রের 
সহিত পাগুবদিগের মহুৎ্কারধ্যলাধন করিবেন। মহারাজ 

ক্ষত্রদেব পাগুবদিগের প্রধান রথী ও ক্ষত্রধর্মপরায়ণ | অমিত- 
তেজ] জয়ন্ত ও মহারথ সত্যজিৎ প্রভৃতি মহাতা। পাঞ্চালগণ 
ক্রুদ্ধ কেশরীর ন্যায় যুদ্ধে প্ররৃত হইবেন। মহাবল পরাক্রম- 
শালী অজ ও ভোজ পাগ্বহিতসাধনার্থে সংখ্রামে প্রবৃত্ত 
হুইয়] পরা ক্রম প্রদর্শন করিবেন ; ইহারা! সকলেই নঘুহস্ত»' 
চিত্রযোধী ও দৃঢ়পরাক্রমশালী । ফুদ্ধতুর্্ম্দ পঞ্চভ্রাতা কেকয়ু- 

(৬৬) 



৫১৬ মহাভারত । 
গণ, কাঁশিক, নীল, সূর্ধ্যদত, শঙ্খ ও মদিরাশ্ ইহাঁর! সকলেই 
রথী, যুদ্ধলক্ষণযুক্ত ও অন্ত্রকুশল! আমার মতে মহারাঁজ 
বার্দক্ষেমি মহারথ। মহারাজ চিত্রায়ুধ রধিপ্রধান ও সমর- 
বিশারদ ; অর্জুনের প্রতি ইহার সাতিশয় ভক্তি ছিল। পুরুষ- 
ব্যাত্র চেকিতাঁন ও সত্যধ্তি ইহারা উভয়ে পাগ্বগণের 
মহারথ। ব্যাত্রদতত ও চন্দ্রসেন ইহার! রথিশ্রেষ্ঠ। বাসুদেব বা 
ভীমসেনসদৃশ পরাক্রমশালী সেনাবিন্দু ও ক্রোধহস্ত। নামক 
মহাবীরদ্য় পরাক্রম প্রকাশ পুর্ববক ,তোমার সৈন্যগণের 
সহিত যুদ্ধ করিবেন । তুমি যেরূপ দ্রৌণাচাধ্য, কৃপাচার্য্য ও 
আমাকে সমরশ্লাঘী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাক, সেই রথ- 
সত্তমকেও সেইরূপ বিবেচনা করিবে । মহারাজ কাশ্ম সাঁতি- 
শয় ক্ষিপ্র কারী, প্রশংসনীয় এবং একরথ। সমরপ্রিয় দ্রুপদ- 
তনয় সত্যজিত মহাঁবল পরাক্রান্ত যুবা ও অস্টরথীর সমান । 
এক্ষণে তিনি ধৃষ্টছ্যুন্ের ন্যায় অতিরথ হইয়াছেন? পাগডবগণ 
যশোলাভ বাসনায় এক্ষণে মহছ্ুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন। 
ধনুর্দরাগ্রগণ্য মহাবীধ্য পা্যরাজ পাণ্বগণের প্রতি সাতি- 
শয় অনুরক্ত। কৌরবগ্রেষ্ঠ শ্রেণিমান্ ও মহারাজ বস্ুদান 
আমার মতে ইহার! উভয়েই অতিরথ। 

সাপ ০0 6 তি 

দ্বিসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায় । 

হে ভাবত! পাগুবগণের মহারথ রোচমান সমরস্থলে 

অমরের ন্যায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইবেন। মহাবল পরাক্রমশালী 
'ভীমদেনের মাতুল কুন্তিভোজ পুর(জত অতিরথ। নুররাজ 
যেরূপ দানবগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, মেইদ্প' 
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তিনিও বিক্রম প্রকাশ দ্বারা ভাগিনেয়দিগের হিতানুষ্ঠান 
করিবেন । তাহার স্ুপ্রপিদ্ধ বুসংখ্যক যোদ্ধা! আছে; সমর- 
প্রিয় বহুমায়াবী ভীমসেনাত্বজ রাক্ষসেশ্বর ঘটোুকচ আপনার 
বশবর্তী অন্যান্য মহাবীরগণের লহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। হে 
রাজন! এই সকল ও অন্যান্য জনপদেশ্বরগণ সমবেত ও 
বানুদেবপ্রমুখ হইয়া পাণডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন । 

এই সমস্ত প্রধান প্রধান রথী, অতিরথ ও অর্ধরথ ইহারা 
দেবরাজ সদৃশ কিরীন্ী কর্তৃক পরিপালিত হইয়া, রণস্থলে 
যুধিষ্ঠিরসৈন্য সকলকে লইয়া যাইবেন। আমি সেই সমস্ত 
বিজিগীষু মায়াবী ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধ করত জয়ব! 
নিধন লাভ করিব। আমি সন্ধ্যাঁকাঁলীন চন্দ্রদূর্যয সদৃশ গাণ্ডীব- 
ধারী অর্জ্বন, চক্রধারী বান্ুদেব ও পাগুবদিগের অন্যান্য 
রখীগণকে আক্রমণ করিব। 

হে রাঁজন্। আমি প্রধানতঃ পাঁগুবগণের যে সকল রখী, 
অতিরথ ও অদ্ধরথের বিষয় কীর্তন করিলাম; তাহাদিগকে 
এবং অর্জুন, বাসুদেব ও অন্যান্য ভূপতিগণকে সমরভভূমিতে 
দর্শন করিবামাব্র অক্ত্রমুহ দ্বার] নিবারণ করিব । হে মহা- 
বাহে। ! কেবল পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডীকে কদাচ বিনাশ করিৰ 
না। আমি পিতার প্রিয়ানুষ্ঠান নিমিত্ত লব্ধরাজ্য পরিত্যাগ 
পুর্ব্বক ব্রন্মচর্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি; ইহা! সকলেই বিদিত 
আছেন । আমি চিত্রাঙ্গদকে কৌরবগণের আধিপত্যে স্থাপিত 
ও অল্পবয়স্ক বিচিত্রবীর্ধযকে যৌবরাজে; অভিষিক্ত করিয়াছি । 
আমি নিখিল মেদিনীমগুলে সকল নৃপতিগণকে আমার 
ব্রহ্ষচর্য্যের বিষয় অবগত করিয়া, এক্ষণে স্ত্রী বা স্ত্রীপুর্বব 
পুরুষকে বিনষ্ট করিতে পাঁরিব না । হে রাঁজন্ ! শ্রবণ করিয়া 
থাকিবে, শিখণ্ী পূর্বের স্ত্রীজাতি ছিল; এক্ষণে পুরুষযু্তি 
পরিগ্রহ করিয়াছে; অতএৰ আমি কদাঁচ তাঁহার সহিন্চ 



৫১৮ মহাভারত ! 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পাঁরিব না। হে ভরতর্ষভ ! আমি কেবল 
পাগুবগণ ব্যতিরেকে সমরে যাহাকে প্রাপ্ত হইব তাহাকেই 
সংহার করিব সন্দেহ নাই। 

রথাতিরথনংখ্যান পর্ব দমাণ্ত। 

৩ পিএস পবা সপ টি 

অদ্বোপাখ্যান পর্বাধায় 1 

ঠ 

ত্রিসপ্ুত্যধিক শততম অধ্যায় । 

ছুর্য্যোধন কহিলেন, হে পিতামহ ! আপনি প্রতিজ্ঞ 

করিয়াছিলেন যে, সোষক ও পাঞ্চালগথকে বিনষ্ট করি- 
বেন। এক্ষণে শিখতীকে যুদ্ধক্ষেত্রে বাণবর্ষণ করিতে দেখি- 
যাও কি জন্য সংহার করিবেন না ? 

ভীজ্ম কহিলেন, হে ছুর্য্যোধন ! আমি যে জন্য শিখণ্ডতীকে 
বিনাশ করিব না, তুমি এই সকল রাঁজগণের সহিত অবহিত 
হইয়া, তাহা শ্রবণ কর। আমার পিত। ভূবনবিখ্যাত শান্তনু 
যথাসময়ে পরলোক প্রাপ্ত হইলে, আমি প্রতিজ্ঞানুসারে 
অনুজ চিত্রাঙ্ঈদকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম । পরে 

তাহারও ম্বৃত্যু হইলে, সত্যবতীর সন্মতিক্রমে বিচিত্র- 
বীর্ধ্যকে যথানিয়মে রাজপদে বরণ করিলাম । বিচিত্রবীর্ধ্য 
ধন্মত' আমার কনিষ্ঠ; সুতরাং সর্বদা আমার আদেশ- 
লালেক্ষ ছিলেন। আমি তাহার পররিণয় সম্পাদনের নিমিভ 
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কৃতসন্বল্প হইলাম । পরে শুনিলাম, অন্বা,অন্বিকা,ও অন্বালিকা 
নামে কাশিরাজের অলোকসামান্য রূপলাবণ্যসম্পন্না তিন 
কন্যা ব্বয়ন্বরা হইবেন। এ কন্যাত্রয়ের মধ্যে অন্বা সর্ববজ্যেষ্ঠা, 
অন্থিকা মধ্যমা ও অশ্বালিকা সর্ববকনিষ্ঠা। পৃথিবীস্থ সমস্ত 
ভূপতি স্বয়ন্বরার্থ নিমন্ত্রিত হইয়াঁছেন। আমি একমাত্র 
রথারোহণে কাশিরাজনগরীতে গমন পুর্র্বক সেই সর্বালঙ্কার 
ভূষিত। কন্যাত্রয়কে অবলোকন করিলাম । অনন্তর তীহা- 
দিগকে বীর্ধ্যশুন্কা আবগত হইয়া,রথে আরোপিত করতপার্থিব- 
গণকে আহ্বান পূর্বক পুনঃ পুনঃ কহিলাম! শান্তনুতয়ন 

ভীক্ম তোমাদিগের সাক্ষাতে কন্যাদিগকে হরণ করিতেছে ; 
তোঁমর! সাধ্যানুসারে ইহাদিগকে মোচন করিতে যত্ববান্হও | 

অনন্তর নৃপতিগণ অমর্ষপরবশ হইয়া! অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণপুর্ববক 
সাঁরথিরে “সজ্জিত হও সজ্জিত হও” এইরূপ আদেশ প্রদান 
করিলে, নেই ভুপাঁলগণ মাতক্ষলদূশ রখোপরি আরোহণ 
এবং অন্যান্য যোদ্ধা সকল কেহ গজ সমূহে, কেহ হৃপুষ্ট 
অশ্বোপরি আরূঢ় হইয়া, আমারে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত 
অস্ত্রোত্তোলন পুর্ব্বক সুবিপুল রথপমূহ দ্বার আমার চতুর্দদিক 

বেষ্টন করিলেন। হে ভরতকুলতিলক ! আমি তখন হাস্য 
করিয়া, সেই অণপতিত ভূপতিগণের স্ুবর্ণালঙ্কৃত রথধ্বজ 
সকল প্রদীপ্ত শরদার! ছিন্নভিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করি- 
লাম। আমি সর্বত্র শরবর্ষণ করিয়। একমাত্র বাণদারা তাহা- 
দিগের হস্তী,অশ্ব এবং সাঁরথিকে ভূতলশায়ী করিলাম । যেরূপ 
দেবরাজ শতক্রতৃ অবলীলাত্রমে অন্ুরবৃন্দকে পরাজিত 
করিয়। থাকেন, সেইরূপ আমি সমস্ত ভূপতিগণকে সমরে 
পরাজিত করিলাম | তখন ভূপালগণ আমার সেই শীঘ্রা- 
স্্রতা দর্শনে পরাজ্পখ ও তগ্ন হুইয়। চারিদিকে পলাপ্নন 
করিতে লাগিলেন ; আমিও নরপতি সকলকে পরাজিত 
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করিয়! হস্তিন। প্রত্যাগমন করিলাম । হে মহাঁবাহে। ! তদন- 

স্তর আমি ভ্রাতার নিমিত্ত সেই সমস্ত কন্য। মাতা সত্যবতীকে 
সমর্পণ এবং সেই যুদ্ধবৃত্তান্ত তীহার নিকট সা নর্সির নিকে 
দন করিলাম । 

চতুঃসগ্তত্যধিক শততম অধ্যায় । 

ভীক্ম কহিলেন, হে তরতকুলশ্রেষ্ঠ ! অনন্তর আমি দাঁদ- 
রাঁজনন্দিনী বীরপ্রসবিনী মাতা সত্যবতীর সন্নিহিত হইয়া 
অভিবাদনপুর্বক কহিলাম, জননি ! আমি ভূপতিগণকে 
পরাজিত করিয়া বিচিত্রবীর্য্যের নিমিত্ত কাঁশিরাজের কন্যা- 
গ্রণকে আনয়ন করিয়াছি । ইহারা বীর্ষ্যশুক্কা, এ কারণ বাঁছু- 
বলে হরণ করিয়া আনিয়াছে । হে ভূপাল ! তখন বাম্প'কুল- 

লোঁচনা সত্যবতী হৃষ্টচিন্তা হইয়া আমার মস্তকা ত্রাণ পুর্ববক 
কহিলেন, পুত্র ! তুমি ভাগ্যক্রমে জয়লাত করিয়াছ। পরে 
সত্যবতীর অনুমত্যনুসারে বিবাহনময় উপস্থিত হইলে, 
কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা তনয়! অন্বা৷ সজ্জা হইয়। আমারে কহি- 
লেন, হে ভীক্ম! আপনি সর্বশান্ত্রবিশারদ ধর্মমজ্ঞ। অতএব 
আমার ধর্ম্মানুগত বাক্য শ্রবণ করিয়া! তাহার অনুষ্ঠান 
করুন। আমি পুর্বেবে শাল্বপতিকে মনে মনে বরণ করিয়াছি ; 
এবং তিনিও আমার পিতার অজ্ঞাতসারে নির্জনে আমারে 
বরণ কাঁরয়াছেন ; অতএব হে রাঁজন্! আপনি কি প্রকারে 
ধন্ম অতিক্রম করিয়! অন্যাভিলাঁধিণী এই কাঁমিনীরে আপন 
গৃহে রাখিবেন ? হে ভীত্ম ! বিশেষতঃ আপনি কুরুকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । হে ভরতকুলশ্রেষ্ঠ মহাঁবাহে।! এ বিষয় 
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বুদ্ধি দ্বারা বিশেষরূপ মনোমধ্যে বিবেচনা করিয়া যাহাতে 

মঙ্গল হয় তাহার বিধান করুন । হে বিশাল্পতে ! সেই শাল্ব- 
রাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন; এক্ষণে 
আপনি আমারে গমনে অনুজ্ঞ। প্রদান করুন । হে মহা- 
বাহে! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন; আমরা শুনিয়াছি, 
আপনি ভূমণ্ডলে সত্যব্রত বলিয়] বিখ্যাত হুইয়াছেন। 

পঞ্চসপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়! 

ভীম্ম কহিলেন, হে মন্ুজাঁধিপতে ! অনন্তর আমি জননী 
গন্ধবতী কালী, মন্ত্রি নকল, খন্তিজগণ এবং পুরোহিত 
গণকে বিদিত করিয়া, তাহাদিগের অনুমত্যন্ুসারে কাঁশি- 
রাজতনয়! জ্যেষ্ঠ। অন্বাকে গমন করিতে আদেশ করিলাম। 
অন্বাও বুদ্ধ দ্বিজাতিগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত ও ধাত্রীর 
অনুগত! হইয়া! শালুভৰনে গমন করিতে লাগিলেন। পরে 
রাজধানীর পথ অতিক্রম করিয়া, শালুরাজসমীপে গমন 
পুর্বক কহিলেন, হে মহাবাহো; আমি আপনার উদ্দেশে 
আগমন করিয়াছি । 

হে বিশাম্পতে ! তখন শালুপতি ঈষত্হান্য করিয়া 
তাহারে কহিলেন, হে বরবণিনি ! তুমি অন্যপুর্ববা হইয়াছ ১ 
অতএব আমি তোমারে ভাধ্যাঁভাবে গ্রহণ করিতে পারি 
না,তুমি পুনর্ববার সেই ভীম্ষের সম্নিধানে গমন কর। ভীক্ম যখন 
সমুদয় ভূপালবর্গকে পরাভূত করিয়া তোমার করধারণ 
পুর্ববক, গ্রহণ করেন,তখন তুমি তাহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত! 
হুইয়াছিলে; অতএব ভীন্মগৃহীতা! তোমারে আর আমি গ্রহণ 
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করিতে ইচ্ছা করি না । হে বরবর্ণিনি ! অন্যপুর্ববা কাঁষিনীকে 
আমার গ্রহণে অভিলাষ নাই । অপরের ধর্মমননির্দেশকারী 
বিজ্ঞানবেত্া। মহুসদৃশ কোন্ ভূপতি পরপুর্বব! কামিনীরে 
নিজগুহে প্রবেশ করাইতে পারে ? অতএব তোমার গমন- 
কাল অতিক্রান্ত হইতেছে; ভদ্রে! এক্ষণে তুমি অগৌণে যথ৷ 
ইচ্ছ। গমন কর! 

হে রাজন ! তখন অনঙ্গশরপীড়িতা অন্বা শান্বপতিরে 
কহিলেন, হে অমিত্রকর্ষণ মহীপাল! এরূপ কহিবেন না; 

আপনি যাহা বলিতেছেন তাহ! কখনই সঙ্গত হইতে পারে 
না । আমি ভীম্ম কর্তৃক অপহৃত] হইয়া! কখনই তাহার প্রতি 
অনুরক্তা হই নাই; তিন অন্যান্য মহীপাঁলগণকে দূরীকৃত 
করিয়া যখন 'বলপুর্বক আমারে গ্রহণ করেন, তখন আমি 
রোদন করিতেছিলাম । আমি আপনারই ভক্ত,বিশেষতঃ অন- 
পরাধিনী ; অতএব আমারে গ্রহণ করুন| ধর্মানুসারে নিরপ- 
রাধ ব্যক্তিকে পরিত্যাগ কর! প্রশস্ত নহে । আমি ভীম্মকে 
আমন্ত্রণ করিয়া, তাহার সম্মতিক্রমে এখানে আসিয়াছি ! 
শুনিলাম, মহাবাহু তীত্ম স্বীয় সোদরের নিমিত্ত এই কার্যের 
অনুষ্ঠান করিয়াছেন । তিনি স্বয়ং আমার অভিলাধী নহেন। 
তিনি আমার কনিষ্ঠ ভগিনী অন্বিকা ও অন্বালেকার সহিত 
স্বীয় অনুজ বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দিয়াছেন | হে রাজন! 
আমি মস্তক স্পর্শ করিয়া, শপথ করিতেছি, আপন! ব্যতি- 

রেকে অন্য বরকে ধ্যান করি না। আমি আত্মশপথ পুর্ববক 
সত্য বলিতেছি যে, আমি অন্যপুর্ববা নহি। এক্ষণে আমি 
আপনার প্রসাদাকাজ্িণী হইয়। স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছি। 
অতএব আমারে গ্রহণ করুন। 

হে মহারাজ ! কাশিরাজতনয়। এইরূপ প্রার্থনা করিলেও, 
শাল নির্ম্মোক পরিত্যাগী ভূজঙ্গের ন্যায় ভীহাকে ত্যাগ 
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করিলেন; কোন মতেই তীহাঁরে সমাদর করিলেন না। তখন 
অন্বা রোষাবিক্ট হইয়া, সাশ্রুনয়নে বাল্পগদ্গদ বচনে 
কহিলেন,হে রাজন্! তুমি আমারে পরিত্যাগ করিলে; এক্ষণে 
আমি যেখানে সেখানে প্রস্থান করি, সাধুগণই নত্যের ন্যায় 
আমায় রক্ষা করিবেন । 

মহারাজ! কাশিরাজদুহিতা অন্বা এইরূপ করুণ পরি- 
বেদন করিলেও, শালু অনায়াদেই তাহারে পরিত্যাগ করি- 
লেন, এবং পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে সুশ্রোণি! 
তুমি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ভীম্ম তোমারে গ্রহণ করি- 
যাছেন। আমি তাহারে অত্যন্ত ভয় করি | 

অদুরদশা শাল এইরূপ কহিলে, অন্বা নিতান্ত ছুঃখিত 
হইয়া, কুররীর ন্যায় রোদন করিতে করিতে 'নগর হইতে 
বিনিস্ান্ত। হইলেন এবং বিষষ্রহৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগি- 
লেন, পৃথিবীতে আমার ন্যায় হতভাগিনী কামিণী আর 
নাই । আমি বন্ধুবান্ধব বিহীন হইয়াছি; শালুরাজও 
আমারে প্রত্যাখ্যান করিলেন। এদিকে ভীয্মের অনুমতি 
লইয়। শালের নিকট আসিয়াছি; অতএব হস্তিনা প্রবেশেও 
আর ক্ষমত। নাই। এক্ষণে আমি আত্মারে বা ভীম্মকে নিন্দা 
করিতে পারি না। আর সেই স্বয়ন্বরানুষ্ঠাত। মুড পিতাও 
আমার নিন্দাভাগী নহেন ; ইহা আমারই দোষ। সেই তুমুল 
যুদ্ধের উপক্রমেই আমি যে ভীম্ষমের রথ হইতে অবরোহণ 
পূর্বক শাল্র সমীপে গ্রমন করি নাই, তাহারই ফলভোগ 
করিতেছি ? এক্ষণে যিনি আমারে বীর্য্যশুল্ক! করিয়। বেশ্যার 
রি সকলের পরিত্যাজ্য। করিয়াছেন, সেই মুঢ়বুদ্ধি পিতারে 

; ভীন্মকে ধিক্, আমাকে ধিক্* শালুরাজারে ধিকৃঃ এবং 
কে ধিক্। আমি াহাদেরই দুর্নাতি দোষে এই- 

(৬৭) 



৫২৪ মহাভারত । 

রূপ বিপদ্গ্রস্ত হইয়াছি। মনুষ্য সর্ব! স্বীয় ভাগ্যফল ভোগ 
করে, কিন্তু শাস্তনুনন্দন ভীম্মই আমার এই অসৌভাগ্যের 
কারণ। অতএব যুদ্ধ বা তপদ্যা যে কোন উপায়ে ভীক্মকে 
প্রতিফল প্রদাঁন কর! কর্তব্য । কোন্ রাজ। তাহারে যুদ্ধে পরা- 
জয় করিতে সমর্থ, সম্প্রতি তাহার অনুসন্ধান করিব। 

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে তিনি নগরপ্রান্তে পুণ্য- 
শীল তাপসগণের আশ্রমে প্রবেশ করিলেন, এবং তথা 
তাহাদিগকে আপনার হরণ মোচন, ও বিসর্জন পর্য্যন্ত 

ষাবতীয় বৃত্তীস্ত ষথাব নিবেদন করিয়া,সেই রাত্রি তাহাদের 

সহিত অতিবাহিত করিলেন। 
সেই খধিসভামধ্যে শৈখাবত্য নামে এক জন তপোবৃদ্ধ 

শ্োত ও স্মার্তকর্মে সুনিপুণ এবং আরণ্যকোপনিষদাচার্ধ্য 
ব্রাহ্মণ আপীন ছিলেন। তিনি শোকছুঃখপরায়ণ। নির্মল 
স্বভাব অন্বারে কাতরহৃদয়ে ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ 
করিতে দেখিয়! কহিলেন,হে কল্যাণি ! তোমার শোকাপনো- 

দন করা আশ্রমবাঁসী খধিগণের সাধ্য নহে। অন্ব। দৃঢ়তা পুর্ববক 
তাহারে কহিলেন, হে মহাঁভাগ ! আমারে অনুগ্রহ করিতে 

হইবে । আমি প্রব্রজ্যা অবলম্বনের বাসনা! করিতেছি । নিতান্ত 
দুশ্চর হইলেও তপস্যা করিব। আমি মোহবশতঃ পুর্ববজন্মে 
যে পাপ করিয়াছিলাম,তাহারই ফল ভোগ করিতেছি, সন্দেহ 
নাই ।পুনরায় আঁত্বীয় মমীপে গমন করিতে আমার ইচ্ছা! নাই, 
শাল্ও প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। এক্ষণে সর্বথ! নিরাশ্বাস 

হইয়া, তপশ্চর্য্যার ই অভিলাষ হুইয়াছে। আপনার! দেবতুল্য, 
অতএৰ আমারে অনুগ্রহ করুন তখন মহাক্বা শৈখাবত্য 
লৌকিক ও বৈদিক দৃষ্টান্ত ও যুক্তি প্রদর্শন পূর্ববক তাহারে 
সাস্তৃনা' ও আশ্বাস প্রদান করিলেন এবং অন্যান্য ব্রাহ্ধণগণ 

ষ্মভিব্যাহারে তাহার কার্য্যসাঁধনে সম্মত হইলেন। 
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ষটঅপ্তত্যধিক শতত অধ্যায় ৷ 

অনন্তর ধর্ম্মপরাঁয়ণ তাপসগণ তাহার কার্ধ্যানুষ্ঠানে গ্ররতত 
হইয়া, কিংকর্তব্যত1 অবধারণার্থ চিন্তা করিতে লাগিলেন। 
কেহ কহিলেন, ইহারে পিতৃগৃহে লইয়া চল; কেহ আমার 
নির্ভশসনার্থ কল্পন। করিলেন, এবং কেহ বা শান্ধপতির হস্তে 
আমারে পমর্পণ করাই অবধারণ করিলেন। আবার কেহ 
কহিলেন, শালুপতি যখন প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, তখন 
তাহার নিকট গমন কর বিধেয় নহে । শংনিতব্রত তাঁপস- 
গণ এইরূপ বাদানুবাদ করিয়া ভীহারে কহিলেন, হে ভদ্রে! 
এ বিষয়ে আমাদের কোন ক্ষমতা নাই; অতএব আমাদের 
হিতবাক্য শ্রবণ কর; প্রব্রজ্যা হইতে প্রতিনিবৃন্ত হুইয়া, 
পিতৃগুহে গমন কর; তোমার পিত! কাশিরাজ ইতি কর্তব্য তা 
অবধারণ করিবেন । তুমিও সর্বকল্যাণভাগিনী হইয়া পরম 
সুখে বাস করিতে পারিবে । দেখ, তুমি নারী, পিতা অপেক্ষা 
তোমার অন্য রক্ষক আর নাই; অধিক কিগপিতা অথবা পতিই 
স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি ; তন্মধ্যে উত্তম অবস্থায় পতি ও 
বিষম অবস্থায় পিতাই ললনাগণের আশ্রয় হইয়া থাকেন, 
বিশেষতঃঃতুমি সুকুমারী রাজকুমারী; প্রব্রজ্যা তোমার অতি 
শয় ক্রেশকর হইবে। আর আশ্রমবাসে নানাপ্রকার দোষ- 
ঘটিবার সম্ভাবন1; কিন্তু পিতৃগৃহে তাহার সম্ভাবন। নাই। 

তথায় আরও কতকগুলি তাপস ছিলেন ; তাহারা কহি- 

লেন, হে বরবর্ণিনি! নরপতিগ্ণ তোমারে এই নির্জন নে 
একাকিনী অবলোকন করিলে প্রার্থনা করিতে পারেন; 
অতএব তুমি এই সংকল্প পরিত্যাগ কর। 



৫২৬ মহাভারত। 
'অন্বা কহিলেন, হে তাপষগণ ! পুনরায় পিতৃভবনে গমন 

করিতে আমার সাধ্য নাই; তাহ! হইলে বান্ধবগণ নিঃ- 
সন্দেহই অবজ্ঞা করিবেন। বাল্যাবধিই পিতৃগৃহে অবস্থান 
করিয়াছি; এক্ষণে আর তথায় না যাইয়া, পরলোকেও 
যাহাতে আর এরূপ বিপদৃগ্রস্ত হইতে ন! হয়, তাহার নিমিত্ত 
আপনাদের আশ্রয়ে থাকিয়া! তপোনমুষ্ঠান করিব। 

ভীক্ম কহিলেন, খধিগণ এইরূপ কর্তব্যাকর্ত্যব্য নিরূপণ 
করিতেছেন, এমন সময়ে পরম তপস্বী রাজর্ধি হোত্রবাহন 
তথায় উপনীত হইলেন। তাঁপসগণ স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক আমন 
ও উদকদান দ্বার! তাঁহার যথাবিধি পুজা করিলে;তিনি শ্রান্তি 
দুর করিয়। উপবেশন করিলেন ।অনন্তর খধিগণ তাঁহার সমক্ষে 
অন্বার বিষয়ে 'বাদানুবাদ করিতে লাগিলেন। রাজার্ধ হোত্র- 
বাহন অন্বার মাতাঁমহ ছিলেন, অতএব তিনি আমুলতঃ সমু- 
দায় বৃভাত্ত শ্রবণ ও অন্বারে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, যার 
পর নাই উদ্দিগ্র ও করুণার হইলেন, এবং কম্পমান কলে- 
বরে অন্বারে উদ্সঙ্গে ধারণ করিয়া, আশ্বা প্রদান করিতে 

লাগিলেন। পরে তিনি অন্বারে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া, 
তাহার মুখে সমস্ত সবিশেষ অবগত হইলেন। তখন তিনি 
নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, মনে মনে কার্ধ্য নিশ্চয় করত 
তাহাকে কহিলেন, হে বসে! তুমি আর পিতৃ খুহে গমন 
করিও না; আমি তোমার মাতামহ; অতএব আমিই তোমার 
সমূদায় ছুংখ দূর করিব। তুমি আমারই অনুবর্তিনী হও। তুমি 
যেরূপ শুক্ক হইয়াছ, বোধ হয়, তোমার অন্তঃকরণ নিতান্ত 
ছুঃখপুর্ণ হইয়াছে । এক্ষণে আমার বচনানুসারে পরশুরাম- 
সমীপে গমন কর। মহাত্মা জামদগ্র্য তোমার সমুদ্ায় শোক 
ও দুঃখ নিবারণ করিবেন। ভীক্ম তাহার অনুরোধ রক্ষা ন! 
করিলে, সংগ্রামে তাহার হস্তে নিহত হইবেন। অতএব 
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তুমি কণলাগ্নি সদৃশ জাঁমদগ্ন্যের সমীপে গমন কর, তিনি 
তোমার শান্তি বিধান করিবেন। অন্ব! পুনঃ পুনঃ বাম্পবারি 
বিসর্জন পুর্ববক মস্তকীবনত করিয়া মাঁতাঁমহকে অভিবাদন 
করত মধুর স্বরে কহিলেন, তাত ! আপনার নিদেশক্রমে মেই 
লোকবিখ্যাত ভার্গবের নিকট গমন করিব। কিন্তু তথায় 
কিরূপে গমন করিলে, তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, এবং 
তিনিই বা! কিরূপে আমার এই স্ুমহণ্ দুঃখ বিনষ্ট করিবেন? 
জানিতে বাসন! হইতেছে। 

সপ্তনপ্তত্যধিক শততম অধায় । 

হোত্রবাঁহন কহিলেন, হে ভদ্রে ! সত্যসন্ধ ভার্গব বেদবিৎ 
থাঁষ, গন্ধর্ব ও অগ্নরোগণে পরিবৃত গিরিরাজ মহেজ্দ্র- 

শিখরে নিয়ত অবস্থিতি করেন। তিনি মহাঁবনে সুছুত্তর 
তপশ্চর্ধ্যায় নিবিষ্ট আছেন, দেখিতে পাইবে । তুমি তথায় 
গমন করিয়া, ভীহারে অবনত মস্তকে অভিবাদন পুর্ববক 

আমার কথ! ও স্বীয় অভিপ্রায় অবগত করিবে । সেই সর্ব্ব- 
ধনুদ্ধরাগ্রণী বীরবর জামদগ্র্য আমার সখ। ও শ্রীতিমান্ 
সুহৃৎ। আমার নাম করিলে, তিনি তোমার সমুদায় কার্য 
সম্পাদন করিবেন, সন্দেহ নাই। 

রাজর্ধি হোত্রবাহুন এইরূপ বলিতেছেন, এমন সময়ে 
পরশুরামের প্রিয়শিষ্য অকৃতব্রণ গহনা তথায় উপনীত হুই- 
লেন। তখন সভাস্থ সমস্ত খধি ও বুদ্ধরাজ হোত্রবাহন 

গাত্রোথান করিলেন। অনন্তর সকলে মিলিত হইয়া,*আতিথ্য 

সকার সমাধানাত্তে তাহারে রেষউন করিয়া, আসীন হুই- 
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লেন । পরে প্রীতিপ্রফুল্প চিত্তে নানাপ্রকার মনো- 
হর দিব্য কথা আরম্ভ করিলেন! কথাবসানে রাজর্ধি হোত্র- 
বাহন অকৃততব্রণকে সন্েধন করিয়া কহিলেন, হে মহাবাঁছে। ! 
বেদবিদ্বরিষ্ঠ মহাপ্রভাব জামদগ্র্য সম্প্রতি কোন্ স্থানে 
অবস্থান করিতেছেন ? অকৃতব্রণ কহিলেন, হে মহাপ্রভাব ! 
মহামনা রাম প্রিয়মিত্র বলিয়! আপনার কথ সর্বদাই কীর্তন 
করেন। আমার বোধ হয়, কল্য প্রভাতে তিনি আপনারে 

দর্শন করিবার নিমিত্ত এখানে আপিবেন। অতএব এই 
স্থানেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে । হে রাঁজন্? 
এক্ষণে জানিতে ইচ্ছ। হইতেছে, এই কন্যাটী কাহার, আপ- 
নার সহিত ইহার সম্পর্ক কি, এবং ইনি কিজন্য অরণ্য- 

বাসিনী হইয়াছেন ? 
হৌত্রবাহন কহিলেন, €হ বিভো ! ইনি কাশীরাজের, 

প্রিয়পুত্রী, আমার দৌহিত্রী, ইহার নাম অম্বা। কিছুদিন 
হইল, ইহারা তিন ভগিনীতে ন্বয়ত্বরে প্রতিঠিতা হন । 
পৃথিবীর সমুদয় নরপতিগণ এ স্বয়ন্বরে কন্যালাভার্থা হইয়া 
উপস্থিত হইয়াছিলেন, এবং যার পর নাঁই সমারোহ হইয়া- 
ছিল। মহাবীর ভীক্ম সমুদয় নৃপতিদিগকে পরাজয় করিয়া, 
ইহাদের তিন ভগ্নীকেই হরণ পুর্ববক হস্তিনাপুরে প্রত্যারৃত 
হইলেন, এবং সত্যবতীরে সবিশেষ নিবেদন করিয়া, ভ্রাতা 
বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন । তদ্দর্শনে 
অন্ব! মন্দ্রিগণ সমক্ষে ভীত্মকে কহিলেন, হে বীর! আমি মনে 
মনে শালুপতিরে পতিত্বে বরণ করিয়াছি ; অতএব অন্যাসক্ত1 
রমণী ভ্রাতারে সম্প্রদান করা আপনার উচিত হয় ন|। 

ভীক্ম অন্বার এই বাক্য শ্রবণে মন্দ্রিগণের সহিত পরামর্শ 
পুর্ববক সত্যবতীর অনুমতিক্রমে ইহারে পরিত্যাগ করিলেন। 
সন্ধা ভীম্মের অনুমতি পাইয়া হৃষ্ট চিত্তে শাললমীপে গমন 
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পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! ভীম্ম আমারে পরিত্যাগ করিয়া- 
ছেন; এক্ষণে আপনি আমার ধর্্মরক্ষা করুন ; আমি পৃর্ব্বেই 
আপনারে বরণ কাঁরয়াছি। কিন্তু শাল ইহীর চরিত্রদোষ 
আশঙ্কা করিয়া, তৎক্ষণাৎ প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই 
জন্যই ইনি তপোনুষ্ঠান বাপনাঁয় তপোবনে আগমন করিয়া 
ছেন। আমি বংশপরিচয় দ্বারা ইহারে অবগত হুইয়াছি।- 
এক্ষণে ইনি ভীম্মকেই আপনার সমুদায় দুঃখের কারণ 
বলিয়। নির্দেশ করিতেছেন। 

তখন অন্বা কহিলেন, হে তপোধন! যাতামহ হোঁত্র- 
বাহন যাঁহা বলিতেছেন, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবেন 
না। লঙজ্জী ও অপমান ভয়ে পুনরায় স্বনগরে গমন কর! 
আমার সাধ্য নহে। এক্ষণে ভগবান পরশুরাম আমারে যাহ। 
'বলিবেন, তাহাই আমার সর্ব্বথা কর্তব্য। 

অষ্টসপ্ত ত্যধিক শততম অধ্যায় । 

অকৃতব্রণ কহিলেন; হে ভদ্রে! তোমার এই উপস্থিত 
ছুঃখছ্য়ের মধ্যে কোন্টীর প্রতীকার করিতে ইচ্ছ৷ করিয়া 
বল? যদি সৌভরাজকে বিবাহার্থ নিয়োগ করা তোমার 
অভিলাষ হয়, তাহা হইলে মহাত্মা রাম তোমার হিতাভি- 
লাষে তাহাও করিবেন; অথবা যদি ভীক্মকে পরাজিত 
দেখিতে ইচ্ছ। কর, ধীমান্ জামদগ্র্য তাহাও সম্পাদন করি- 
বেন। এক্ষণে রাজার্ধ হোত্রবাহনের ও তোমার বাক্য শুনিয়! 
যাহ! কর্তব্য, অদ্যই তাহা চিন্তা করা আবশ্যক হইতেছে। 

' অন্বা কহিলেন, ভগবন্! ভীম্ম আমারে শালের প্রতি 
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আসক্ত না জানিয়াই হরণ করিয়াছিলেন, আঁপনি মনে মনে 
ইহা বিচার করিয়া, ন্যায়ানুমারে ভীত বা শালের প্রতি যাহ! 
কর্তব্য হয়, তাহা অবধারণ করুন। আমি আপনার নিকট 

আমার ছুঃখের কারণ ষথাঁষথ বর্ণন করিলাম; এক্ষণে যুক্তি 
অনুসারে যাহ! বিধেয় হয়, আপনি তাহাই সম্পাদন করুন। 

অকৃতব্রণ কহিলেন, হে বরবর্ণিনি ! তুমি ধর্ম্মের প্রতি 

লক্ষ্য -করিয়া যাহা বলিতেছ তাহ! উপযুক্ত, সন্দেহ নাই। 
এক্ষণে আমি যাহ! বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভীরু! যদি 

ভীষ্ম তোমারে হস্তিনায় লইয়া! না যাইতেন, তাহা হইলে 

শালু রামের আজ্ঞায় তোমারে শিরোধার্য্য করিতেন । ভীক্ষ 

তোমারে বলপুর্ববক হরণ করিয়াছিলেন, বলিয়াই তোমার 
প্রতি শালের সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। হে নুমধ্যমে ! 

ভীক্ম নিতান্ত পুরুষাভিমানী ও জয়শীল ; অতএব তাহারে, 

নির্যাতন করাই কর্তব্য । 

অন্বা কহিলেন, হে ব্রহ্ধন্ ! ভী্মকেই সংগ্রামে নিহত 

করা আমার চিরন্তন উদ্দেশ্য । ধাঁহার নিমিত্ত আমি এইরূপ 

দুঃখভোগ করিতেছি, তিনি ভীম্মই হউন ব| শালুই হউন, 
ইহীদের মধ্যে আপনি ধাঁহারে দোষী স্থির করিবেন, তীহা- 

রেই শাসন করুন । 
তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে করিতে দিবা ও 

রাত্রি অতিবাহিত হইল। অনন্তর জটাচীরধারী তেজঃপুঞ্জ 

পরশুরাম পরশু, খড়গ ও ধনুষ্পাণি হইয়াঃ শিষ্যগণ সম- 

ভিব্যাহারে রাজর্ধি হোত্রবাঁহন সমীপে সযুপস্থিত হইলেন । 

তখন তাপনগণ, মহাতপ1। হোত্রবাঁহন ও তপস্ষিনী অন্ব! 

তাহারে দর্শনমাত্র কৃতাগ্রলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া মধুপর্ক ঘার! 

তাহার পুজ| করিলেন। পরশুরাম হথাবিধি সৎকৃত হইয়া, 

উহাদের ইত উপবেশন পূর্বক রাজর্ধ হোত্রবাহনের 
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সহিত অতীত বিষয়ের কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। পরে 
স্যপ্ীয়রাজ অবসর ক্রযে মধুর বচনে কহিলেন; হে ভগবন্ ! 
ইনি কাশিরাজের ছুহিতা ও আমার দৌহিত্রী; এক্ষণে 
ইহার যে কার্য্য সাধন করিতে হইবে, তাহ ইহার মুখে 
শ্রবণ করুন । 
অনন্তর রাম অন্বারে কার্য নির্দেশ করিতে আদেশ করিলেন,' 
তখন তিনি তাহার সমীপবর্তিনি হইয়। কমলদলসম্সিভ পাঁণি- 
পল্পবে তদীয় পাদ্ম্পর্শ পুর্ববক মস্তক দ্বারা অভিবাদন 
করত, সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং শোকবাস্প পরি- 
প্রতলোচনে রোদন করিতে করিতে তাহার শরণাপন্ন 
হইলেন । 

তখন রা কহিলেন, হে কল্যাঁণি ! তুমি রাজর্ষি হোঁত্র- 

বাহনের ন্যায় আমারও পরম প্রীতিতাজন। অতএব তুমি 
আমার সমক্ষে আস্মছুঃখ বর্ণন কর, আমি তোমার বাক্য রক্ষা 
করিব। 
অন্বা কহিলেন, ভগবন্ ! আঁমি আপনার শরণাপন্ন হইলাম ১ 

এক্ষণে আপনি আমারে শোকসাগরের পার প্রদর্শন করুন । 
রাম তাহার অসামান্য রূপ, যৌবন ও পৌকুমাধ্য দর্শনে 
নিতান্ত চিন্তাপরায়ণ হইলেন, এর অন্বা কি বলিবেন, বহু- 
ক্ষণ চিন্তা করিয়।, কৃপাবিষ্ট হৃদয়ে কহিলেন, তোমার 
অভিলাষ কি বল। তখন অন্ব৷ তীহার সমক্ষে আনুপুরির্বিক 
আত্মদ্ঃখ নিবেদন করিলেন। জামদগ্র্য সেই সমস্ত শ্রবণ করিয়। 
কার্যযাবধাঁরণ পুর্ববক কহিলেন, বুদ! আমি ভীত্মসমীপে 
দূতপ্রেরণ করিব» তিনি আমার বাক্য রক্ষ/ করিবেন সন্দেহ 
নাই । যদি তিনি তাহা না করেন, তাহ হইলে আমে অস্ত্- 
বলে অমাত্যগণের সহিত তাহারে সমরে সংহার করিব । 
অথবা যদি ভীম্মের প্রতি তোঁষার অভিরুচি ন! হয়, ছ! 

( ৮৮ ) 
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হইলে শালুরাজকে তোমার পাণিগ্রহণ করিতে আদেশ 
করিব। 

অন্থা কহিলেন,শালুরাজের প্রতি আমার পুর্ববাবধিই অনুরাগ 
সঞ্চারিত হইয়াছে,ইহা শ্রবণ করিয়! ভীক্ম আমারে পরিত্যাগ 
করিলেন। অনন্তর আমি সৌভরাজসমীপে গমন করিয়া 
সমস্ত মনোগত বিষয় বিদ্িত করিলাষঃ কিস্তু তিনি আমার 

চরিত্রে সন্দিহাঁন হইয়া,আমারে পরিত্যাগ করিলেন । আপনি 
স্বীয় বুদ্ধিবলে এই সকল অনুধাবন করিয়া, যাহা কর্তব্য অব- 
ধারণ করুন। মহাবীর ভীম্ম ত্কালে আমারে বলপুর্ববক 
হুরণ করিয়! বশীভূত করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনিই আমার 
সমুদায় দুঃখের আদিকাঁরণ। আপনি তাহারে সংহার করুন। 
আমি তাহার" নিমিস্ই এরূপ ছুঃখগ্রস্ত ও অপ্রিয়ানুষ্ঠানে 
প্রবৃতত হইয়াছি। ভীম্ম অতিশয় লুব্ধ ও নীচপ্রকতি এবং 
সমরবিজয়ী ; অতএব তীাহাঁরেই ইহার প্রতীকার করা 
কর্তব্য । তিনি আমার এই অপকারে প্রবৃত্ত হইলে, আমি 
তখনই তাহারে সংহার করিতে মনস্থ করিয়াছিলাম। 
এক্ষণে আপনি আমার এই মনোরথ সফল করুন । যেমন 
দেবরাজ বৃত্রকে বিনষ্ট করিয়াছেন; সেইরূপ আপনিও 
ভীম্মকে বিনাশ করুন। 

৮ পপ 02 0 সপ পল 

একোনাশীত্যথিক শততম অধ্যায়! 

ভীক্ম কহিলেন, মহারাজ! অন্বা বারম্বার এইরূপ 
কহিলে, বীরবর জামদগ্র্য সাশ্রঃনয়নে কহিলেন,বগুসে ! বেদ 
ত্রাঙ্গণের আদেশ ন| করিলে, আমি কখন অস্ত্রগ্রহণ করিব 
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না। এক্ষণে বল, তোমার আর কি অনুষ্ঠান করিতে হইবে ? 
মহাঁবাহু ভীক্ম ও শাল্ব উভয়কেই বশীভূত করিবার চেষ্ট! 
করিব, অতএব তুমি শোক পরিত্যাগ কর। আমি প্রতিজ্ঞা 

করিয়াছি, ব্রা্ষণগণের অনুমতি বিনা অস্ত্র গ্রহণ করিব না। 
অন্বা কহিলেন, ভীক্ম আমার ছুঃখের মূল; আপনিও 

আমার সেই ছুঃখ নিবারণ করিবেন বলিয়াছেন। অতএব 
ভীম্মরেই বিনাশ করুন। 

জামদগ্র্য কহিলেন, বগুসে! তীক্ম পুজার হুইলেও 
আমার আদেশে মস্তক দ্বারা ভোমার চরণ গ্রহণ করিবেন ! 

অন্ব৷ কহিলেন, যদি আমার হিতানুষ্ঠানে বাসনা থাকে, 
তাহ! হইলে গর্জনশীল অসুরের ন্যায় ভীক্মকে সংশ্রামে 
বিনিহত করুন। অঙ্গীকৃত বাক্য প্রতিপালন করা আপনার 

' অবশ্য কর্তব্য । 

উভয়ের এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, এমন সময়ে 
ধন্মপরায়ণ অকৃতব্রণ কহিলেন, ভগবন্! এই কন্য। আপ- 

নারে আশ্রয় করিয়াছেন, অতএব ইহারে পরিত্যাগ করিবেন 
না। যদি ভীম্ম সংগ্রামে আহুত হইয়া আপনার নিকট পরা- 
জয় স্বীকার করেন, তাহা হইলে এই কন্যার কার্ধযসাধন ও 
আপনার বাক্য সত্য হইবে। .আপনি পুর্বে ক্ষত্রিয়কুল 
নির্মূল করিয়া, ব্রা্ষণগণ সমক্ষে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলেন যে, 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ঝ! শুর ব্রহ্মদ্বেষী হইলে, আমি তারে 
বিনষ্ট করিব। ভীত তত শরণাগত ব্যক্তিরে জীবন সন্দ্ে পরি- 
ত্যাগ করিব না। আর সমাগত ক্ষত্রিয় নিহস্তারেও সংহাঁর 
করিব। অতএব জয়শীল ভীন্ষের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। 

' পরশুরাম কহিলেন, হে তপোধন! আমি পুর্ব প্রতিজ্ঞা 
স্মরণ পুর্ব যাহাতে শান্তির ব্যাঘাত ন1 হয়, তদনুরূপে এই 
কাধ্য সাধন করিব। কাশিরাঁজ কন্যার অ(ভিলষিত কাধ; 
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নিতান্ত দুঃসাধ্য ; অতএৰ আমি স্বয়ং ইহারে লইয়া ভীম্্- 
সমীপে গমন করিব। আপনারা বিদিত আছেন যে, আমার 
প্রয়োজিত শর সমস্ত দেহীদিগের দেহনির্ভেদ করিয়। গমন 
করে। অতএব সমরঙ্লীঘী ভীপ্ম আমার অনুরোধ রক্ষা ন! 
করিলে, আমি তীহারে নিশ্চয়ই বিনষ করিব । 

মহাতআ। রাম খধিগণসমক্ষে এইরূপ কহিয়া॥ যুদ্ধযাত্রার 
উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। খধিগণও হুতাশনে আহুতি 

প্রদান ও জপমমাঁধানান্তে আমার বিনাশবাসনায় প্রস্থান 

করিলেন? অনন্তর জামদগ্র্য অন্বা ও তপোঁধন খবিগণের 

সহিত কুরুক্ষেত্রে গমন পূর্বক সরস্বতী তীরে বাসম্থান নির্দেশ 
করিলেন। 

অশীত্যথিক শততম অধ্যায় । 

ভীক্ম কহিলেন, হে মহাবাহো! মহাব্রত পরশুরাম 
তৃতীয় দিবসে আমারে বলিয়া পাঠাইলেন যে, আমি সমাগত 
হইয়াছি; আমার প্রিয়ানুষ্ঠান কর। তিনি আমার অধিকার 
মধ্যে আগমন করিয়াছেন শুনিয়া, আমি নিতান্ত প্রীত 
'হইয়!, ব্রাহ্মণ, খত্বিক্ ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে একধেনু 
পুরস্কত করত তাহার সমীপে গমন করিলাম । তিনি আমার 
পুজ! গ্রহণ করত কহিলেন, হে ভীয্ম! তুমি কি বলিয়া এই 
অন্য সংশক্তহৃদয়। কাঁশীরাজতনয়ারে হরণ পৃর্ববক পুনরায় 
পরিত্যাগ করিলে ? তুমি ইহারে ধর্ম্ত্রষ্ট ঝরিয়াছ। আর 
ভুমি যখন ইহ্ীরে বলপুররবক হরণ করিয়াছ, তখন কেহই 
ইইর পাণিগ্রহণ করিবে না । শান্বরাজ সেই জন্যই ইহারে 
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প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন অতএব আমি আদেশ করিতেছি, 
ইহারে গ্রহণ করিয়া, ইহার ব্বধন্ম রক্ষা কর। হেবীর! 
ইহাঁরে এরূপ অবমান কর। তোমার কর্তব্য হইতেছে না। 

তখন মামি তাহারে নিতান্ত ডর্মনা দেখিয়া কহিলাম, 
হে ভগবন্! আমি এই কন্যাকে কখনই বিচিত্রবীর্য্যের হস্তে 
সম্প্রদান করিতে পারিব না। হে ভগবন্! পুর্বে ইনি 
ামারে বলিয়াছিলেন যে, আমি শালের প্রতি অনুরাগিণী 
হইয়াছি। আমি সেজুন্য ইহীরে শালের নিকট যাইতে অনু- 
মতি করি। তদনুনারে ইনিও সৌভনগরে গমন করিয়া ।ছ- 
লেন। এক্ষণে আমি ভয়, দয়া, অর্থলোভ ব। কামবশতঃ কখন 
ক্ষত্রিয় ধন্দ্ন পরিত্যাগে সমর্থ হইব না। ইহাই আমার চির- 
স্তন ব্রত। 

হে নরপুকঙ্গৰ ! অনন্তর রাম রোষকলুধফিতলোচনে আমারে 
কহিলেন, আমার আদেশ পাঁলন ন! করিলে, তোমারে অদ্যই 
অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে বিনষ্ট করিব। 

রাম ক্রোধারুণ নেত্রে বারম্বাব এইরূপ কহিতে আরস্ত 
করিলে, আমি বিনয়গত বচনে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে 
লাগিলাম। তথাপি তিনি ক্ষান্ত হইলেন না; তখন আমি 

মস্তক দ্বারা তাহারে অভিবাদন করিয়া, পুনর্বার কহি- 
লাম, হে ভগবন্! আপনি কি নিমিত্ত আমার সহিত যুদ্ধ 
করিতে উদ্যত হইয়াছেন আমি আপনার শিষ্য ; 
আপনি আমারে শিশুকালে চতুর্বিবিধ ধনুর্বিবদ্যার উপদেশ 
(দয়াছেন। 

রাম ক্রোধারক্তনয়নে কহিলেন, হে ভীক্ষ ! তুমি আমারে 
গুরু বলিয়া স্বীকার করিতেছ ; অথচ আমার বাক্য রক্ষা ও 
প্রীতিসাধন করিতেছ না । এক্ষণে এই কন্যারে গ্রহণ” ব্যতি- 
রেকে আমার শান্তিলাতের উপায়ান্তর নাই। অতএব ইহারে 
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গ্রহণ করিয়া, শ্বীয় বংশ রক্ষা কর। ইনি তোমারই নিমিত্ত: 
স্বামিনহবাসলাতে বঞ্চিত হইয়াছেন । 

পরপুর বিজয়ী পরশুরাম এইরূপ কহিলে, আঁমি পুন- 
ধর্বার কহিল।য, হে ব্রহ্মর্ষে! আপনি অনর্থক পরিশ্রম করি- 

তেছেন কেন? ইহা! কোন রূপেই সম্পন্ন হইবে না। আপনি 
আমার পুরাতন গুরু; সেই জন্যই আপনারে প্রসন্ন করি- 
তেছি। হে ভগবন্্! ইহাঁরে আমি পৃর্ববেই পরিত্যাগ করি- 
য়াঁছি। স্ত্রীদিগের দোষ মহা অনর্থের কারণ, কোন্ ব্যক্তি 
ইহা অবগত হইয়া, ভুজঙ্গীর ন্যায় অন্যসংশক্ত হৃদয়! রমনীরে 
স্বগৃহেবাস করাইবে ? আমি দেবরাজের ভয়েও ব্বধন্ম পরি- 
ত্যাগ করিব না। এক্ষণে আপনি প্রসন্ন হউন, অথবা স্বীয় 

রুচির অনুনরণ করুন। পুরাণে মহাত্মা মরুত্ত কহিয়াছেন+ 
যে গুরু কার্ধ্যাঁকার্ধ্য বোধ শুন্য, গর্বিত ও উত্পথগামী 
তাহারে পরিত্যাগ করিবে। আপনি গুরু, এই জন্য আমি 
প্রীতি পূর্বক আপনারে সম্মানিত করিলাম; কিন্তু আপনি 
গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না । অতএব আমি আপনার 

সহিত যুদ্ধ করিব। আমি গুরু, ব্রান্ধণ, বিশেষতঃ তপোরৃদ্ধ 
ছিজাতিকে নিহত করি না; এই জন্য আপনারে ক্ষমা করি- 
য়াছিলাম। কিন্তু ধর্ম শাস্ত্রে এইরূপ নির্দেশ আছে যে, 
ক্ষত্রিয় ধন্পরায়ণ ব্যক্তি ব্রাহ্ষণকে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় সংশ্রামে 

অবস্থানঃ রোধ প্রকাশ ও শরবর্ধণ করিতে দেখিয়া, তাহারে 

বিনাশ করিলে, কদাচ ব্রহ্মহত্যা পাতকে পরিলিপ্ত হয় না। 

আমিও ক্ষত্রিয় ধন্্াবলম্বী ক্ষত্রিয় । যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবহার 
করে, তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিলে, অধর্্ম বা 

অমঙ্গল হুয় না। ধরন্ার্থ বিচারদক্ষ দেশকালজ্ঞ ব্যক্তি অর্থ 

বা ধর্দ্দে সন্দিহান হইলে, অর্থের অনুষ্ঠান না করিয়া, ধর্দ্মের 
অনুষ্ঠান করিলেই তিনি শ্রেয়োলাভে সমর্থ হন। আপনি 



উদ্যোগ পর্ব ৷ ৫৩৭ 

২শরিত অর্থেও অযথ। ব্যবহার করিতেছেন। অতএব আমি 
আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। আপনি সমরে আমার 
অমানুষ বিক্রম ও ভূজবীর্ধ্য অবলোকন করিবেন। এক্ষণে 
আপনি যুদ্ধার্থ প্রস্তত হউন। আমিও কুরুক্ষেত্রে আপনার 
সহিত সংগ্রাম করিয়!, স্বীয় শক্তির অনুরূপ কার্ধ্য করিব। 
আপনি আমার শরশত দ্বারা জর্জরিত ও বিনষ্ট হইয়া, 
নির্জিত লোক সমস্ত প্রাণ্ত হইবেন। হে মহাবাঁহে। ! এক্ষণে 
আমি আপনারসহিত সেই কুরুক্ষেত্রে সমাগত হুইব। আপনি 
তথায় গমন করুন । পুর্বে যেস্থলে আপনি পিতার ওুর্দদেহিক 
কার্য সাধন করিয়াছিলেন, আমিও তথায় আপনারে সংহাঁর 

করিয়া, ক্ষত্রিয়কুলের বৈরশুদ্ধি করিব। হে যুদ্ধদুর্্মদ ! আপনি 
সত্বর কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। আমি আপনার পুর্ববতন দর্প 
,অপনোদন করিব। আপনি একাকী ক্ষত্রিয়কুল নির্মল করি- 
য়াছেন বলিয়! সর্ববদ1 দর্প করিয়া থাকেন; কিন্ত তশুকাঁলে 
আমার সদৃশ কোন ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করেন নাই। পশ্চাণ 
তেজ প্রাছুর্ভ ত হইয়াছে ; অতএব আপনি কেবল তৃণমধ্যে 
প্রস্বলিত হইয়াছিলেন। যে আপনার বুদ্ধময় দর্প ও অভি- 
লাষ অপনীত করিবে, সেই শক্রনিহত্ত। ভীক্ষ জন্মগ্রহণ করি- 
য়াছেন। এক্ষণে আমি সমরে আপনার সমুদায় দর্প চূর্ণ করিব» 
সন্দেহ নাই । 

অনন্তর জামদগ্র্য সহাস্তমুখে আমারে কহিলেন, হে 

ভীষ্ম ! তুমি ভাগ্যবলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছ। 
করিতেছ। এন্সণে আমি তোমার সহিত যুদ্ধাভিলাষে কুরু- 
ক্ষেত্রে গমন করিব; তুমিও তথায় গমন কর। তোমার 
জননী জাহ্বী তোমারে আমার শরশতে নিহত এবং গৃধ, 
কাক ও বক সকলের ভক্ষ্য অবলোকন করিবে হে,পার্থিব ! 
যিনি তোমার ন্যায় মন্দমতি যুদ্ধকামী, আতুর ব্যক্তিকে 



টি মন্কাভারত। 

প্রশব করিয়াছেন, সেই সিদ্ধচারণলেবিতা ভাগীরঘী সর্বথ! 
রোদনের অযোগ্য হইলেও ভোমারে আমার শরজালে 
নিহত ও কাতরভাবপন্ন দেখিয়া, অশ্রুবারি বিসর্জন কারি- 

বেন। রে যুদ্ধকামুক ! এক্ষণে রথাঁদ যুদ্ধোপযেগী দ্রব্য 
ভার গ্রহণ করিয়1, আমার সহিত সংগ্রামে প্রবৃশ্ত হও। 

তখন আমি তাহারে নমস্কার করিয়া কহিলাম, ভগবন্ ! 

আপনার আদেশমত কার্য্যই সম্পন্ন হইবে। 
অনন্তর পরশুরাম সংগ্রামবাঁসনায় কুরুক্ষেত্রে উপনীত 

হইলে, আমি পুনর্ববার নগরে প্রবিষ্ট হইয়া, জননীরে আমু- 
লতঃ সমুদয় নিবেদন ও তাহার অনুমতি গ্রহুণ পুর্ববক কৃত- 
্স্ত্যয়ন হইলাম। পরে পার বর্ণ বর্ম ও কার্্দুক গ্রহণ 
পূর্বক শার্দিলচম্্ সংরৃত শন্ত্র সম্পন্ন রৌপ্যময় মনোহর 
রথে আরোহণ করিলাম । অশ্ববিদ্যাবিশীরদ সুশীল ও সুপ- 
রীক্ষিত সারথি পবনগমনে অশ্বচালনে প্রবৃন্ত হইল । ভূত্য- 
গণ আমার মত্তকে শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া, শ্বেতচামর দার! 

আমারে বীজন করিতে লাগিল । সৃত মাগধগণ শুরু বস্ত্র” শুরু 
উষ্তীকৃ ও শুরু অলঙ্কার পরিধান পুর্ববক জয়াশীর্ববাদ সহ- 
কারে আমার স্তৃতিগান আরম্ভ করিল। দ্বিজাতিগণ পুণ্যাঁহ 
ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 

পরে আমি হস্তিন! হইতে কুরুক্ষেত্রে গমন ও রামের 
নয়নপথে অধিষ্ঠান পুর্ববক শঙছধ্বনি করিতে লাঁগিলাম । 
অরণ্যচারী খধি; ব্রাহ্মণ ও ইন্দ্র প্রভৃতি অমরগণ যুদ্ধ দর্শন 
লালসায় সমাগত হইলেন। তখন দিব্য মাল্য সকল নিপ- 
তিত, বাদিত্রধ্বনি সযুখিত ও মেঘমগ্ডল শব্দায়মান হইতে 
লাগিল। পরশুরামের পারিপাশ্বিকি খধিগণ যুদ্ধ দর্শনার্থ 
চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইলেন। 

এ সময়ে সর্ববভূত হিতৈষিণী জননী গস্কা সুতিমতী হই! 
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আমারে কহিলেন, বস । তুমি অসদৃশ কার্যে হস্তক্ষেপ করি. 
য়াছ। আমি জাষদগ্রয্ের নিকট পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিব যে, 
ভীক্ম আপনার শিষ্য; তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না । তুমি 
কি মহাদেব সদৃশ অমিতবিক্রম ক্ষত্রিয়কুলকৃতান্ত জামদগ্র্ের 
বিষয় অবগত নহু ? তবে কি জন্য তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে 
বাদনা করিতেছ? ভাগীরথী এই বলিয়! আমারে অনুযোগ 
করিতে লাগিলেন । 

তখন আমি কৃতঞ্জলি হইয়া, তাহারে অভিবাঁদন ও 
সমুদায় ঘটন সবিশেষ নিবেদন করিয়।, পর শুরামের বাঁক্য ও 
অন্বার অনুষ্ঠান সমস্তই তীহা'র নিকট কীর্ভন করিলাম । তিনি 
তাহা শুনিয়া আমার জন্য পরশুরামসমীপে গমন পূর্বক 
তাহারে প্রসন্ন করিবার মানসে কহিলেন, €হ ভূগুনন্দন! 
চ্ীক্ম আপনার শিষ্য ; তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন না । জাম- 
দগ্ন্য কহিলেন, ভগবতি ! ভীম্ম আমার মনোরথ সাধন করি- 
তেছে না; আমি এই জন্যই তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হুই- 
তেছি। এক্ষণে তাহারে নিবৃত্ত করুন। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, তখন ভাগীরখী পুত্রন্নেহের বশী- 
ভূত হুইয়া, পুনর্ববার ভীত্ম সমীপে আগমন করিলেন ; কিন্তু 
ভীক্ম রোষাবিষ্ট হইয়া, তাহার আদেশানুরূপ কার্য্যানুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হইলেন না | এদিকে জামদগ্যও তাহারে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিলেন। 

একাশীত্যথিক শততম অধ্যায় 

ভীত্ম কহিলেন, হে মহারাজ! পরে আমি সমর লমুদ্যত 
জামদগ্্যকে হাদ্যনহকারে কহিলাম, ভগবন্! আপনি ভূপৃষ্ঠে 

(৬৯) 
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অবস্থান করিতেছেন, কিন্তু আমি রথারূঢ রহিয়াছি ; অতএব 
আপনার সহিত আমার যুদ্ধ করিতে বাঁসনা হইতেছে না । 
এক্ষণে যুদ্ধে আপনার অভিলাষ থাকিলে, বদ্ধসন্গাহু হুইয়া, 
রথারূঢ হউন । 

তখন তিনি আমারে সহাস্যযুখে কহিলেন, হে ভীক্! 
পৃথিবী আমার রথ, বেদচতুষ্টয় অশ্ব, বায়ু সারথি ও বেদপ্রস. 
বিত্রী গায়ত্রী আমার বর্ম; আমি তদ্দার৷ পরিরৃত হইয়। 
যুদ্ধ করিব। মহাতেজন্বী জামদগ্ন্য এই বলিয়া, শরজালে সযু- 
দায় দিজগুল সমাচ্ছন্ন করিলেন । 

অনন্তর দেখিলাম, তিনি দিব্য রথে আরোহণ করিয়া 
রহিয়াছেন। এ রথ দিব্য তুরঙ্মপরিচালিত 3 সুবর্ণ, কবচ, 
আয়ুধ ও চন্দ্র সুর্য্ে লাঞ্জিত, নগরের ন্যায় বিস্তীর্ণ, ও মনঃ- 
কলিত; দেখিলে নিরতিশয় বিস্ময় সযুদিত হয় | তাহার 
প্রিয় সুহৃৎ অকৃতব্রণ তৃণীর ও অঙ্গুলিত্র সমেত শরাসন 
ধারণ করিয়া, সাঁরথিকার্যয সম্পন্ন করিতেছেন। তখন পরশু- 

রাম আক্রোশ প্রকাশ পুর্বক «এস * বলিয়া আমারে যুদ্ধার্থ 
আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমি তদ্র্শনে নিতান্ত সন্তুষ্ট 
হইয়া, মহাবল পরাক্রান্ত সূর্য্যসমতেজন্বী ক্ষত্রিয়কতান্ত 
জাঁমদগ্র্যসমীপে একাকী গমন করিয়া, তিন বাণে তাহার 
অশ্বদিগকে নিপীড়িত করত রথ হইতে অবতরণ করিলাম 
এবং শরাঁঘন পরিত্যাগ পুর্ববক তাহার অর্চনাবাসনায় পদ- 
ব্রজে তাহার সমীপস্থ হইয়া, সমুচিত সগুকাঁর সহকারে কহি- 
লাম, ভগবন্! আপনি আমার সমান বা আম] অপেক্ষা সম- 

ধিক পরাক্রমশালী হইলেও আমি আপনার সহিত যুদ্ধ 
করিব । এক্ষণে প্রার্থনা করি, যেন আমার জয়লাভ হয় । 

পরশুরাম কহিলেন, হে বন ! সম্পত্তিকাম পুরুষের 
এইরূপ অনুষ্ঠান সর্ববথা বিধেয়। এবং যাহারা উৎকৃষ্ট 
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লোকের সহিত যুদ্ধাতিলাধী হয়, তাহাদের ইহাই ধর্্ম। 
তুমি যদি এইরূপে আমার নিকট আগমন ন। করিতে, তাহ! 
হইলে আমি শাপপ্রদান করিতাম, এক্ষণে যত্বু ও ধৈর্য্যসহ- 
কারে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। আমি তোমার বিজয়বাসন! 
করি ন৷; প্রত্যুত তোমার পরাজয় জন্যই সমুদ্যত হুইয়াছি। 
অতএব তুমি ধরন্মান্রনারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও । আমি তোমার 
এইরূপ অনুষ্ঠানে যার পর নাই সন্তৃষ্ট হইলাম । 

তখন আমি তাহ]রে প্রণাম পুর্ববক রথে আরোহণ করিয়া, 
শঙ্বধ্বনি করিলাম | অনন্তর পরস্পর জিগীষাবশে উভয়ের 
বহুদিবসব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরশুরাম প্রথমে আনত- 
পর্ব ষষ্ট্ধিক নবশত শরে আমারে বিদ্ধ করিয়া, পশ্চাু 
আমার সারথি ও অশ্বচতুষ্টয় অবরুদ্ধ করিলেন। কিন্তু আমি 
কিছুমাত্র বিকৃত হইলাম না। পরে আমি দেবত! ও দ্বিজা- 
তিদিগকে প্রণামপুর্ববক তাহারে কহিলাম, হে ভগবন্্! আপনি 
যদিও মর্য্যাদাশুন্য, তথাপি আমে আপনারে আঁচাধ্য বলিয়া 
বোধ করিব। এক্ষণে ধন্মানুসারে যাহা কহিতেছি, শ্রবণ 

করুন। আমি আপনার শরীরমধ্যস্থ বেদ ও ব্রন্মতেজ এবং 
আপনার অনুষ্ঠিত তপস্যার আঘাত করিব না । শস্ত্রগ্রহণ- 
মাত্রই ব্রাঙ্গণের ক্ষত্রিয়ভাব সংঘটিত হয়, অতএব আমি 
আপনার এই ক্ষত্রিয়তেজ প্রতিক্ষত করিব। সম্প্রতি আপনি 

আমার শরাসনবীর্ধ্য ও বাহুবল অবলোকন করুন। আমি এই 

মুহূর্তেই আপনার শরাসন ছেদন করিব। আমি এই বলিয়! 
একমাত্র ন্তুশাণিত ভল্ল দ্বারা তাহার কার্ন্[ককোটি ছেদন 

করিয়া ভূতলে নিপাতিত করিলাম। 
অনন্তর আমি তাহার রথাভিমুখে কন্কপত্রমমন্িত সন্গত- 

পর্ব শরশত প্রয়োগ করিলাম, দেই মকল শর বায়ু কর্তৃক 
প্রেরিত ও তীহার শরীরে বিদ্ধ হইয়া, রুধির বমন করত 
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সর্পের ন্যায় ইতস্তত ভ্রমণ করিতে লাগিল। তখন জামদগ্নয 
রক্তাক্তশরীরে গেরিকধারানিআ্াবী স্ুমেরুর ন্যায়, হেমস্তা- 
বলানে রক্তস্তবকমণ্ডিত অশোকের ন্যায় ও কু্ুমিত 
কিংগুক বৃক্ষের ন্যায় পরম শোভমান হইলেন। অনন্তর 
তিনি ক্রোধভরে অন্য শরাসন গ্রহণ পুর্ববক হেমপুজ্বসমন্থিত 
স্মশীণিত শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সকল 
সর্প ও অনলের ন্যায় মহাবেগশালী মর্্মরভেদী সায়ক 
আমারে যার পর নাই বিচলিত করিল ।,তখন আমি কথণিং, 
আপনারে প্রকুতিস্থ করিয়া, জক্রোধতরে শতবাণে তাহারে 

সমাকীর্ণ করিলাম । তিনি সেই পর্পাগ্রিসদৃশ সূর্ধ্যসন্নিভ শর- 
শতে সংমদ্দিত হইয়া, ষেন চৈতন্যশূন্য হইয়! পড়িলেন। হে 
ভারত ! তখন আমি ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক করুণা ও 
শোঁকাবিষ্ট হুইয়াঃ ব্যাকুলহৃদয়ে কহিলাম, যুদ্ধে ও ক্ষত্রিয়- 
ধর্মে ধিক! আমি ক্ষত্রিয়ধম্্বশতঃ ধর্ম্মাত্মা ব্রাহ্মণ গুরুকে 
শরাঘাতে নিপীড়িত করিয়া, নিতান্ত পাপানুষ্ঠান করিয়াছি । 
আমি শোকাবেগে ব্যাকুল হইয়া! এই রূপে বারম্বার বিলাপ 

করিতে লাগিলাম। তদবধি তাহারে আর প্রহার করিলাম 

না। অনন্তর ভগবান্ সহত্রদীধিতি প্রখর কিরণে পৃথিবীরে 
পরিতণ্ত করিয়া অন্তাচলশিখরে আরোহণ করিলেন । 
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দ্যশীত্যধিক শততম অধ্যায় । 

অনন্তর আমার স্ুনিপুণ সারথি আপনার, আমার ও অশ্ব- 
গাণের শল্য অপনীত করিল ৷ পরদিন সুর্য্যোদয়সময়ে অশ্বগণ 
স্বান, জলপান ও বিশ্রামলাভ করিলে, পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ 
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হইল প্রতাপশালী পরশুরাম আমারে রথারূঢ ও বন্মিত 
হইয়া আগমন করিতে দেখিয়া, আপনার রথ শ্ুসঙ্জিত 
করিলেন। পরে আমি তাহারে সমরাভিলাষে আগমন 
করিতে দেখিয়া, শরাঁঘন পরিত্যাগ পুর্ববক সহসা রথ হইতে 
অবতরণ করিল'ম। এবং তাহারে বন্দনা! করিয়া, পুনরায় 
রথারোহুণ পুর্ব্বক নির্ভয়ে যুদ্ধাতিলাষে তাহার অভিমুখীন, 
হইলাম। 

অনস্তর আমি শ্রজাল বিস্তারে প্ররুন্ত হইলে, তিনিও 
বাণ বৃদ্তি করিতে ারস্ত করিলেন । তিনি ক্রোধাসক্ত হইয়া, 
আমার উপরে অনবরত আশীবিষোপম ভীষণ সায়ক সমস্ত 
বর্ণ করিতে লাগিলেন । আমিও নিশিত ভল্লপ্রহারে আকাশ- 

পথে পুনঃ পুনঃ ত্সম্ত ছেদন করিতে লাগিলাম। পরশু- 
রাম আযারে লক্ষ্য করিয়1, দিব্যান্ত্র সমদায় গ্রয়োগ করিলে, 

আমিও অস্ত্র দ্বারা সেই সকল অস্ত্র নিরাকরণ করিয়া, সমুদায় 
আকাশমার্গ তুমুল শব্দে প্রতিধ্বনিত করিলাঁম। 

অনস্তর আমি তাহারে লক্ষ্য করিয়া, বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ 
করিলে, তিন গুহাকাস্ত্রে তাহা প্রতিহত করিলেন । তখন 

আমি মন্ত্রপুত আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলে, তিনি বারুণান্তর 
দ্বারা তাহা! নিরাকরণ করিলেন. এইরূপ আমর। পরস্পর 
শরজাল প্রতিহত করিতে লাগিলাম। পরে তিনি আমারে 
বামপার্খন্থ করিয়া, আমার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন; আমি 
তণুক্ষণাঁ অবসন্ন হইয়া, রথোপান্তে নিপতিত হইলাম । 
সারথি আমারে মুচ্ছিত দেখিয়া, সত্বর রথ নিবর্তিত করিল। 
তদ্দর্শনে অকৃততব্রণ প্রভৃতি রামের অনুচরবর্গ ও কাশিরাজ- 
তনয়া অন্বা আমারে বাণবিদ্ধ, মুচ্ছিত ও রণস্থল হইতে 
পলায়িত দেখিয়া, হৃষ্টমনে পুনঃ পুনঃ আক্রোশ" প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন? 
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অনন্তর আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, সারথিরে কহিলাম, হে 
মৃত! আমার বেদনা! অপনীত হইয়াছে, অতএব আমি 
পুনরায় যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছি; এক্ষণে তুমি আমারে 
পরশুরাম সমীপে লইয়া চল । তখন সারথি বায়ুবেগগামী 
পরমশোভমান অশ্ব দ্বার আমারে বহন করিতে লাগিল। 

তৎ্কালে অশ্বগণ যেন নৃত্য করিতে করিতে ধাবমান হইল। 
অনন্তর রখ পরশুরাম সমীপে উপনীত হইলে, আমি ক্রোধা- 
সক্তও জিগীষাপরবশ হইয়া,ভাহার প্রতি শরপ্রয়োগে প্রবৃত্ত 
হইলাম । তিনি তিন তিন বাণ দ্বার। সেই শরজাল অর্ধপথেই 
ছেদন করিয়। ফেলিলেন। 

পরে আমি তাহারে সংহার করিবার মানসে কৃ ৩ান্তনদূশ 
এক অতি প্রদীপ্ত সায়ক প্রয়োগ করিলাম, তিনি তাহার 
প্রবলবেগে অভিহত ও তাহার বশবন্ভা হইয়া, ভূতলে, 
নিপতিত ও মুচ্ছিত হইলেন। প্রভাকর পতিত হুইলে, 
সযুদায় জগণ্ড যেরূপ ব্যাকুল হয়,পরগুরামের পতনে সেইরূপ 
চারি দিক্ হাহাকারময় হইয়। উঠিল। তদ্দর্শনে কাশিরাজ- 
কন্যা ও তপোধনগণ নিতান্ত উদ্বিদ্ব হইয়া, তীহাঁর সমীপে 
উপনীত হইলেন, এবং ভাঁহারে আলিঙ্গন করিয়া, শীতল 
পাণিতল ও জয়াশীর্ববাদ দ্বারা তাহারে আশ্বাসিত করিতে 
লাগিলেন । তখন তিনি উখিত হইয়া, শরাসনে শরসন্ধান 
পুর্ববক বিহ্বলবাক্যে কহিলেন, হে ভীঘ্ন! তুমি হত হইলে 
স্মরণ কর; এই বলিঘ্াা তিনি শর ত্যাগ করিলে, উহ! 
আমার বামভাগে পতিত হইল । আমি বৃক্ষের ন্যায় বিঘৃর্ণিত 
ও নিতান্ত উদ্দিত্ব হইলাম । অনন্তর রাম আমার অশ্বদিগকে 
নিহত করিয়া, আমার প্রতিলোমবাহী বাণ সমস্ত প্রয়োগ 
করিতে 'লাগিলেন। আমিও শীত্রগামী মমরাগ্নি দ্বারা শর- 
জাল প্রয়োগ করিলাম। তখন উভয়ের শর সমস্ত গগনমণ্ল 
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আচ্ছর করিয়া, পরশুরাম ও আমার অন্তরে অধিষ্ঠান করিতে 
লাগিল। তদ্দার! সূর্য্যের উত্তাপ একবারে তিরোহিত হইয়া 
গেল । সমীরণ মেঘাচ্ছন্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে 
লাগিলেন। 

অনন্তর বায়ুর প্রকম্প, সুর্যের কিরণ ও শরজালের অভি- 
ঘাতে অগ্নি সযুখিত হইয়া আকাশ স্পর্শ করিলে, সেই সমস্ত, 
শর নিতান্ত গ্রদীপ্ত ও ভম্মনাঁৎ হইয়াঃধরাতল আশ্রয় করিল। 
তখন পরশুরাম ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, 
অযুত অধুত, নিখর্বব নিখর্বব শর প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। 
আমিও আঁশীবিষসদৃশ শরজালে তগুসমস্ত ছেদন করিয়া, 
শৈলরাজির ন্যায় ভূতলে নিপাঁতিত করিতে আরম্ত করি- 
লাম । হে ভরতসন্তরম ! এইরূপে আমাদের যুদ্ধ হইতে 
'লাখিল। অনন্তর সন্ধ্যাকীল উপগত হইলে, গুরু ও শিষ্য 
উভয়ে বুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। 

ত্র্যশীত্যথক শততম অধ্যায় | 

ভীক্ম কহিলেন, পর দিন প্রভাতে আমি রামের সহিত 
সমাগত হইয়া, তুমুল যুদ্ধে প্রর্ত্ত হইলাম । দিব্যান্ত্রবিৎ 
মহাবীর পরশুরাম প্রতিদিন নানাপ্রকার দিব্যান্ত্র প্রয়োগ 
করিতে লাগিলেন। হে ভারত ! আমি ছুম্পরিহর প্রাণ 

পরিত্যাগে বাসন! করিয়া, অস্ত্র সমূহ দ্বার তশ্লমস্ত প্রাতি- 
হত করিতে আরম্ভ করিলাম । মহাতেজ1 পরশুরাম জীবি- 
তাশা বিসর্জন পুর্ববক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, ঘোররূপ শক্তি 

প্রকাশ করিলেন। উহা কালপ্রেরিত উদ্ধার ন্যায় স্বীয় 
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তেজঃ প্রভাবে সমুদায় লোক সমাচ্ছম্ন করিল। আমি সেই 
প্রলয়কাঁলীন দিবাকরসঙ্গিভ শক্তি মমাগত হইতে দেখিয়। 
বাণ বর্ষণ পুর্ববক তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া, ধরাতলে পাতিত 
করিলাম। তখন পুণ্যগন্ধি সমীরণ সর্বতঃ প্রবাহিত হইতে 
লাগিল । 

তদ্দর্শনে রাম ক্রোধাবিষ হইয়া, অন্য দ্বাদশটা শক্তি 
প্রয়োগ করিলে, আমি তাহাদের শীঘ্রগামিত৷ ও তেজস্থিত। 
বশতঃ স্বরূপ নির্ণয়ে অসমর্থ হইলাম। কিন্তু লোকসংহারাথ 
সমুদিত দ্বাদশ সুধ্যের ন্যায় পরম তেজঃসম্পন্ন নানারূপ- 
ধারী সেই শক্তি সমুদায় অগ্নিষ্ক,লিঙ্গের ন্যায় চতুর্দিক্ 
হইতে আগমন করিতেছে দেখিয়। আমি নিতান্ত বিহ্বল 
হইলাম। হে রাজন্ ! অনন্তর বাঁণজালে তাহার অন্যান্য 
অস্ত্র ছেদন করিয়া, দ্বাদশ শরে তাহার সেই ঘোররূপ শক্তি 
সমুদায় প্রতিহত করিলাম । তদ্দর্শনে মহাত্মা জামদগ্র্য হেম- 

দণমণ্ডিত কাঞ্চনপঞ্সন্নদ্ধ মহোঁক্ষার ন্যায় প্রস্বালিত ঘোর- 
তর শক্তি সকল নিক্ষেপ করিলেন । হে নরেন্দ্র ! আমি চর্ম 
দ্বার তগুসমস্ত প্রতিহত ও খড়গ দ্বার ছেদন করিয়া, রণ- 

ক্ষেত্রে নিপাতিত করত দিব্যান্ত্র সমূহে জামদগ্ন্যের অশ্ব ও 
সারথিকে আচ্ছন্ন করিলাম । ইহৈহয়াধীশনিহস্তা মহাত্া 
রাম নির্মোকনিযুক্ত পন্নগের ন্যায় হেমচিত্রিত শক্তি সমুদায় 
নির্ভিন্ন অবলোকন করিয়া, দিব্যান্ত্রজাল বিস্তার করি- 
লেন। তখন সায়ক সমস্ত শলতরাশির ন্যায় নিপাতিত 

হইয়া, আমার দেহ, সারথি, রথ ও অশ্ব্দিগকে সমাকীর্ণ 
করিল, এবং রথের যুগ ও অক্ষ ছিন্ন ভিন্ন করিয়৷ ফেলিল। 
তখন আমি তাহার প্রতি শরজাল প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, 
তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হুইয়া, অনবরত কু(ধরধারা বর্ষণ 
করতে লাগিল। তিনে যেরূপ শরজালে সন্তণ্ড হইলেন, 
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আমিও সেইরূপ নিতান্ত বিদ্ধ হইলাম । অনন্তর দিবসাব- 
সানে দিবাকর অস্তাচলচুড়াবলম্বী হইলে, আমরা যুদ্ধ হইতে 
প্রতিনিবৃন্ত হইলাম । 

চত্ুরশীত্যধিক শততম অধ্যায়! 

পর দিন প্রভাতে নির্মলমুর্তি দিবাকর সমুদিত হইলে; 
রামের সহিত পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। জামদগ্ন্য 
রথে আরোহণ পূর্বক গিরিশিখরস্থিত জলধরের ন্যাঁয় 
আমারে লক্ষ্য করিয়।, বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । আমার 
প্রিয় সারথি শরজালে নিপীড়িত হইয়া, রথ হইতে নিপতিত 
হইল। তদর্শনে আমি নিতান্ত বিষপ্ হইলাম। হে রাজন্। 
আমার সারথি মুচ্ছি'ত ও ধরাতলশায়ী হইয়া, মুভুর্ত মধ্যেই 
প্রাণত্যাগ্ধ করিলে, আমি যার পর নাই ভীত হইলাম । 

এই রূপে সারথি নিহত হইলে, পরশুরাম বলপুর্র্বক 
শরামন আকর্ষণ করিয়!, মৃত্যুননিভ শরজালে আমারে 
আঘাত করিলে, তত্মমস্ত আমর. বক্ষঃস্থলে প্রবিব্ট 
তৎক্ষণাৎ আমারে আপনাদের সহিত ধরাতলে নিপতি 

করিল। 

পরশুরাম আমারে নিহত বিবেচনায় প্রকুল্রহৃদয়ে মেঘের 
ন্যায় পুনঃ পুনঃ গজ্জন করিতে লাগিলেন। তাহার অনুযা- 
ভ্রিকগণও 1সংহনাদ সহকারে আক্রোশ প্রকাশে প্ররৃন্ত 

হইল। আমার পাশ্বচর কৌরব ও অন্যান্য সমাগত দর্শক- 
মণ্ডলী আমারে ধরাতলশায়ী অবলোকন করিয়া, নিতাস্ত 

ব্যাকুল হইলেন। 
(৭৯০ ) 
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অনন্তর হুতাশননদূশ আটটি ব্রাঙ্ষণ আঁমাঁর নয়ন- 
গোঁচর হইলেন । দেখিলাম, তীহার। আমার চতুর্দিক্ বেষ্টন 
ও আমারে ভূজপগঞ্জরমধ্যগত করিয়া, অবস্থান করিতেছেন। 

উহার! এই রূপে আমারে আকাশে গ্রহণ, রক্ষা ও শীতল 
সলিলে অভিষিক্ত করিলে, আমি শুন্যমার্গে অধিষ্ঠাঁন পুর্ববক 
নিশ্বাস ত্যাগ করিলাম । পরে ব্রাহ্মণগণ কহিলেন, হে ভীক্ম ! 
তোঁমার কোন আশংঙ্কা নাই; তুমি কল্যাণ লাঁভ করিবে। 
আমি ভাহাদের এইরূপ বাক্যে সম্তষ্ট € উত্থিত হইয়!,নহস! 
জননী জাহ্বীরে আমার রথে অবস্থান করিতে অবলোকন 

করিলাম । তিনি আমার নিমিত্ত অশ্ব সংগ্রহ করিয়। রাখিয়া- 
ছিলেন । আমি ভাহার চরণ বন্দন। করিয়া, ব্রাঙ্গণরূপী 
পিতৃগণের রথে আরোহণ করিলে, ভাগীরথী অশ্ব, রথ ও 
অলক্কারাঁদির সহিত আমারে রক্ষা করিতে লাগিলেন । আমি 
তখন অঞ্জলিবদ্ধসহকারে তাহারে পুনরায় বিদায় করিলাম । 

পরে দিবাবদানে আমি স্বয়ং অশ্বদিগকে সমুদ্যত করিয়া, 
জামদগ্র্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম+ এবং বলশালী মহা 
বেগবান্ এক হ্ৃদয়ভেদী শর তাহার প্রতি প্রয়োগ করিলাম ॥ 
তিনি সেই শরাঘাতে নিপীড়িত হুইয়1, শরাসন পরিত্যাগ 
পুর্ববক জনুদ্বয় সম্কোচিত করত মোহাবিষ্ট ও ধরাঁতলে নিপ- 
তিত হইলেন। তখন উ্কীপাত, বিছ্যুদবিকাঁশ ও প্রচণ্ড নির্ধাত 
সহকারে জলদজাল রাশি রাশি শোণিত বর্ষণ করিতে আরস্ত 
করিল। সূর্য সহস! রাহুকবলে নিপতিত হইলেন। ঘন ঘন 
ভূমিকম্প ও বায়ু প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল । গৃষ, 
বক ও কম্ক সকল প্রফুল্লহ্ৃদয়ে ইতস্ত তঃ ধাবমান হইল। দিগ্দাহ্ 
ভীত শুৃগালগণের চীৎ্কারে চতুর্দিক্ প্রতিধ্বনিত হইয়! 
উঠিল? ছুন্ধৃভি সকল আহত না হইলেও, অতি কঠোর স্বরে 
ধনিত্ব হইতে লাগিল। হে সৌম্য! পরশুরাম মুর্ছিতি 
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হইয়া, ধরাঁতল আশ্রয় করিলে, এই সকল উত্পাত লক্ষিত 
হইতে লাগিল। 

অনন্তর তিনি সহস! গাত্রোথান পুর্ববক পুনর্ববার যুদ্ধীভি- 
লাঁষে ক্রোধাবেশে আমার সমক্ষে উপনীত হইলেন । গন্ধরন- 
ধাতুময় শর ও শরাঁসন গ্রহণে সমুদ্যত হইলে, করুণাশীল 
তাঁপসগণ তাহারে নিবারণ করিতে লাঁগিল্নে। তিনিও. 

তাহাদের বাক্যে নিবৃত্ত হইলেন । অনন্তর ভগবান কমলিনী- 
নায়ক পাংশুজালে পরিৰৃত হুইয়া, কিরণসমুহ সক্ষোচিত 
করত অস্ত[চলচুড়া অবলম্বন করিলে, নুখস্পর্শ ্ুশীতল সমী- 
রণসেবিত শর্বরী সমাগতা হইল। তখন আমরা যুদ্ধে ক্ষান্ত 
হইলাম । হে রাঁজন্! এই রূপে আমর! সন্ধ্যাকালে যুদ্ধে বিরত 
ও প্রাতঃকালে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, ভ্রয়োবিংশতি দিবস অতি- 
বাহিত করিলাম । 

গঞ্চাশীতাথিক শততম অধ্যায় । 

অনন্তর আমি রজনীতে ব্রাহ্মণ, দেবতা, রাক্ষস, ক্ষত্রিয়, 
ভুত ও পিতৃদিগকে প্রণাম করিয়া, নিজ্জনে শয্যায় শয়ান 

হইয়া,মনে মনে চিন্ত। করিতে লাখিলাম; বহু দিবস গত হইল, 

জামদগ্্যের সহিত যুদ্ধ করিতেছি, তথাপি ইহীরে কোন- 

মতেই পরাজয় করিতে পারিল।ম ন!। যদি তাহারে পরাজয় 
করিতে পারি, তাহা হইলে দেবগণ প্রসন্ন হইয়া আমারে 
স্বপ্ন প্রদর্শন করুন। আমি এইরূপ চিন্তা করিয়!, দক্ষিণ- 
পার্থ্রে শয়ন পূর্বক নিদ্িত হইলাম। 
/ অনন্তর আমার রথ হইতে পতনসময়ে যাহারা উত্থ(পুন 



৫৫০ মহীভারত। 
ধৃত, আশ্বস্ত ও অভয় প্রদান করিয়াছিলেন সেই সকল 
ব্রাহ্মণ স্বপ্নে আমার নয়নগোচর হইয়া, চতুর্দিকৃ বেষ্উন 
পুর্ববক কহিতে লাগিলেন; হে গঙ্গানন্দন! তুমি আমাদের 
দেহস্বরূপ ও আমাদের কর্তৃক সতত রক্ষিত হইতেছ; 
জামদগ্য তোমারে পরাজয় করিতে কখনই সমর্থ হইবেন 
না; তুমিই তাহারে পরাজয় করিবে । অতএব তোমার ভয় 

নাই; গাত্রোথান কর। এই প্রস্বাপ নামক বিশ্বকৃ প্রাজা- 
পত্য অস্ত্র পুর্বদেহে তোমার পরিজ্ঞত ছিল; সম্প্রতি 
তোমার প্রত্যভিজ্ঞাত হইবে । এই পৃথিবীতে রাম কিম্বা অন্য 
কেহই এই অস্ত্র অবগত নহেন। এক্ষণে তুমি এ অস্ত্র স্মরণ ও 
সংযোজন! কর ; উহ্ স্বয়ংই তোমার সন্নিহিত হইবে । তুষি 
সেই অস্ত্রবলে পরশুরামকে পরাজয় ও অন্যান্য বীরদিগকে 
শাসন করিতে পারিবে । পাপ কখন তোমারে আক্রমণ 
করিতে সমর্থ হইবে না । জামদগ্র্য তোমার অস্ত্রপ্রভাবে 
নিতান্ত ক্রিষ্ট হইয়া, রণস্থলে নিদ্রাভিভূত হইবেন। পরে 
তুমি এই প্রিয়তর সম্বোধ অস্ত্রে তাহারে পুনরায় প্রতিবো- 
ধিত করিবে । অতএব অদ্যই প্রভাঁতে রথারূঢ় হইয়া, 
এইরূপ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও । পরশুরাম কখনই শরীর 
ত্যাগ করিবেন না; আমর! তাহারে সেই সময়ে নিদ্রিত বা 
উপরত বোধ করিব। অতএব তুমি অবিলম্বে এই প্রস্বাপ 
অস্ত্র যোজনা কর। এই বলিয়া সেই মহাতেজস্বী তুল্যরূপ 
আটটি ব্রাহ্মণ সেই স্থানেই অন্তর্ধান করিলেন। 
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ধড়শীত্যধিক শততম অধ্যায় । 
০ 

অনন্তর রজনীর অবসানে আমি জাঁগরিত হইয়া, সেই 
স্বপ্নবৃত্তান্ত চিন্তানন্তর নিতান্ত হর্ধাবিষ্ হইলাম । পরে 
আমাদের সর্বভূতলোমহর্ণ তুষুল সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, 
ভার্গব আমার প্রতি শরবৃষ্টি করিতে লাগিলেন ; আমি শর- 
জালে তুসমস্ত নিবারণ করিতে লাগিলাম। অনম্তর সেই 
মহাতপা সেই সময়ে পুর্বদিনের কোপে নিতান্ত অভিভূত 
হইয়া,আমার প্রতি ইন্দ্রাশনিসমম্পর্শ, ষমদণ্ডসদূশী এক শক্তি 
প্রয়োগ করিলেন। উহ! হুতাশনের ন্যায় প্রজ্বলিত হুইয়1»চতৃ- 
দিক যেন লেহন করিতে করিতে বিছ্যুদগ্রির ন্যায় ভ্রতবেগে 
"আমার জক্রদেশে নিপতিত হইল । পরে আমার ক্ষত দেহ 
হইতে গেরিকধারাআবী পর্বতের ন্যায় অবৰবরত রুধিরধার! 
বর্ষণ হইতে লাগিল । অনন্তর আমি নিতান্ত কুদ্ধ হইয়া, সর্প- 
বিষও ম্ৃত্যুনদূশ একবাণ নিক্ষেপ করিল:ম। উহা পরশুরামের 
ললাটদেশ আহত করিলে, তিনি একশ্ুস্ ভূধরের ন্যায় পরম 
শোভা ধারণ করিলেন । তখন তিনি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, বল 
পুর্বক শরানন আকর্ষণ করত 'শক্রনিসুদন কালান্তকসদৃশ 
এক শর নিক্ষেপ করিলে, উহা! অর্পের ন্যায় গর্জন করত 
আমার বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল । আমি শোরিতসিক্ত 
কলেবরে ধরাতল আশ্রয় করিলাম। অনন্তর চৈতন্য লাভ 
করিয়া, তাহার প্রতি প্রস্বলৈিত অশনিসঙ্কাশ এক শক্তি 
নিক্ষেপ করিলে, উহা! তাহার বক্ষঃস্থলে পতিত হইয়া, 
তাহারে বিহ্বল ও বিচলিত করিল । দদ্র্শনে তাহার প্রিয় 
সখ অকৃতব্রণ তাহারে আলিঙ্গন করিয়া, মধুরবাকে আশ্বাস 

প্রদান করিতে লাগিলেন । 
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মহাত্রত রাম আশ্বস্ত হইয়াঃ রোষভরে ব্রন্গান্ত্র পরাভূত 
করিলেন। আমিও তীহার প্রতিঘাত বাসনায় এক ত্রহ্গান্ত্ 

নিক্ষেপ করিলাম । হে মহারাজ !সেই অস্ত্র অন্তরীক্ষে প্রস্বলিত 
হইয়াঃ লোকের অন্তঃকরণে খুগান্তভয় সমুপস্থিত করিল । 

এঁ অস্ত্রয় আমাদের সন্নিহিত হইতে না পারিয়া, নভো - 
মণ্ডলে পরস্পর সমাগত হইয়া, চতুর্দিক্ তেজোময় করিয়া 
তুলিল। তদর্শনে সমুদয় প্রাণী নিতান্ত শঙ্কিত হুইয়! 
উঠিল। যাবতীয় খষি, গন্ধর্ব ও দেবতাগণ নিতান্ত নিপী- 
ডিত ও সন্তপ্ত হইতে লাগিলেন । পর্বত, কানন ও পাদপ- 

গণের সহিত পৃথিবী কম্পান্বিতা এবং প্রাণিমাত্রই যার পর 
নাই বিষণ হইল। গগনমগ্ডল প্রজ্বলৈত ও দশ দিক্ ধূমায়িত 
হইয়া! উঠিল।' খেচরগণ তদর্শনে স্বন্ব স্থান পরিত্যাগ 
করিতে লাখিল। তখন সর্বত্র হাহাকার নিনাদে প্রতি-' 

ধ্বনিত হইলে, আমি সমুচিত অবসর বিবেচনা করিয়। 
ব্রাহ্ষণগণের বচনানুসারে প্রস্বাপ অস্ত্র প্রয়োগে অভিলাষী 
হইলাম। তখন সেই বিচিত্র অস্ত্র আমার হৃদয়ে প্রতিভীত 
হইল। 

সগ্ডশীত্যঘিক শততম অধ্যায় । 

তদনন্তর হে কৌরবনন্দন! তুমি প্রশ্বাপ অস্ত্র পরিত্যাগ 
করিও না,গগনমণ্ডলে এইরূপ তুমুল কোলাহল শব্দ সমুখিত 
হইলেও, আমি পরশুরাঁমকে লক্ষ্য করিয়া, উহা! যোজন! 
করিতে 'লাগলাম। ইত্যবনরে দেবর্ধি নারদ আমার সমীপস্থ 
হট্্য়া কহিলেন, হে বস! দেবগণ আকাশে অধিষ্ঠ'ন 
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পূর্বক তোমারে প্রস্বাপ অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে নিষেধ করি- 
তেছেন; তুমি এক্ষণে উহ পরিত্যাগ করিও না। জামদগ্ন্য 
মহাঁতপন্থী ব্রহ্মনিষ্ঠ ও ব্রান্ষশ; বিশেষতঃ তোমার গুরু ; 
অতএব কোন রূপে তাহার অবমাননা করিও ন।। 

আমি পুনরায় সেই আটটি ব্রাহ্ষণকে আকাশে অবস্থান 
করিতে দেখিলাম। তাহারা সহাস্য আস্যে আমারে বলি- 
লেন, হে ভীক্ম! দেবর্ষি নারদ যাহা বলিলেন, তদনুসারে 
কার্য কর। ইহার বাক্য লোকের পরম মঙ্গলজনক বলিয়া. 
পরিগণিত হইয়া থাঁকে। আমি তাহাদের বাক্যে সেই অস্ত্র 
প্রতিসংহরণ পুর্ববক যথাবিধানে ব্রহ্ষাস্ত্র উদ্দীপিত করিলাম । 
তখন পরশুরাম প্রস্বাপাস্ত্র প্রতিসংহৃত অবলোকন পুর্ববক 
সহপ। ক্রোধভরে কহিলেন, হে ভীক্ষ ! আমি তোমার নিকট 

* পরাজিত হুইলাম। 
অনন্তর সেই স্থানে তাহার পিতা! ও পিতামহ তাহার 

দর্শনগোচরে উপনীত হইয়া, তীহারে বেষ্টন পূর্বক সান্ত- 
বাদনহকারে কহিতে লাগিলেন, হে তাত! তুমি ক্ষভি- 
য়ের, বিশেষতঃ ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে কদাচ সাহসী 
হইও না| পুর্বেবে আমরা বলিয়। ছিলাম যে, কোন কারণ 
বশতঃ অস্ত্রগ্রহণ করা নিতান্ত, ভয়ঙ্কর; কিন্তু তৃমি তাহ! 
অগ্রান্হ করিয়াছ। যুদ্ধবিগ্রহ ক্ষজ্িয়ের ধন্ম; আর অধ্য- 
য়ন ও ব্রতানুশীল ব্রাঙ্মণের পরম ধন। ভীম্মের সহিত 
সংগ্রামই তোমার পক্ষে পর্যাপ্ত হইয়াছে, অতঃপর ঘুদ্ধে 
প্ররৃন্ত হইও না | ইহাই তোমার শরাসন গ্রহণের চরম- 
সীম; অতঃপর তুমি ইহ! পরিত্যাগ করিয়া, তপোনুষ্ঠানে 
প্রবৃত্ত হও । 

অনন্তর অমরগণ ভীক্মকে সান্তনা করিয়া কহিলেন, হে 

টান্তনুনন্দন! জামদগ্্য তোমার গুরু; তএব তুমি তাহার 
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সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না। সম্প্রতি উহা হইতে প্রতিনি- 
বুর্ত হও | সংগ্রামে জামদগ্যকে পরাজয় করা তোমার 

সমুচিত হয় না । বরং, তুমি তাহার সম্মান সংবর্দিত কর। 
আমর! তোমার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; এই জন্যই তোমারে নিবা- 
রণ করিতেছি। হে রাম! ভীম্ম বন্ুগণের অন্যতম; তুমি 
ভাগ্যখলেই জীবিত রহিয়াছ; অতএব তাহারে পরাজয় কর! 
তোমার সাধ্য নহে; এক্ষণে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও । ভগ- 

বান্ ব্রহ্ম! ইন্দ্রাত্জ অর্জবনহস্তে ভীঘ্ষের মৃত্যু নির্ধারণ 
করিয়াছেন 

মহাঁতেজ! রাম পিতৃগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া, 
কহিলেন, আমি যুদ্ধে নিবৃত্ত হইব নাঃ ইহাই আমার ব্রত ॥ 
আমি পুর্বেবে কখন যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই নাই। আপনার! 
গঙ্গানন্দনকে সংগ্রাম হইতে নিবর্তিত করুন। আমি কখনই: 
এই যুদ্ধে প্রতিনিবৃদ্ত হইব না । 

তখন খচীকপ্রযুখ মহর্ষিগণ নারদের সহিত মিলিত 

হইয়া, আমার নিকট আগমন পুর্ববক কহিলেন, হে ভীক্ম! 
গ্রাম হইতে নিবৃস্ভ হও ; পরশুরাঁমের সম্মাননা! কর! 
আমিও ক্ষভ্রধন্মানুপারে কহিলাম, আমার এইরূপ ব্রত 
আছে যে, আমি সমর পরাগ্াখ বা পৃষ্ঠদেশে শর দ্বার! আহত 
হইয়া, কদাচ নিবৃত্ত হইব না। আমার স্থির নিশ্চয় আছে যে, 
লোভি, কার্পণ্য, ভয়, বা অর্থলিগ্পা কিছুতেই শাশ্বত ধর্ম 
পরিত্যাগ করিব ন|। 

তখন নারদপ্রমুখ মহর্ধিগণ ও জননী জাহৃবী সমরস্থলে 
সমাগত হইলেন। কিন্তু আমি পুর্ববব শরাসন গ্রহণ পুর্বর্বক 
দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া, ঘুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিলাম। তদ্দর্শনে তাহার! 
সকলে সমবেত হইয়া, ভূগুনন্দনকে কহিলেন, হে রাম ! 
ব্রাহ্মণের হৃদয় ন্বনীত সদৃশ কোমল) অতএব তুমি শাস্ত 
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হুইয়া সংগ্রাম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও | অবিক কি, ভীক্স 
তোমার অবধ্য এবং তুমিও ভীম্মের অবধ্য। এই বলিয়া! 
তাহার রণস্থল প্রতিরোধ পুর্ববক রামকে অস্ত্র পরিত্যাগ 
করাইলেন। 

অনন্তর আমি পুনরায় সেই সমুদিত আটটি গ্রহের ন্যায় 
তেজঃসম্পন্ন আটটি ব্রাহ্মণকে নয়মগোচর করিলাম। তাহার! 
প্রীতিভরে আমারে কহিলেন, হে তীম্ম! তুমি বিনীতভাবে 
গুরু জামদগ্ন্যের নিকটু গমন করিয়া, লোকের হিতানুষ্ঠান 
কর। তিনি স্ুুহৃদৃগণের অনুরোধে যুদ্ধ হইতে নিরুত্ত হইয়াঁ 
ছেন। তখন আমি লোকের হিত কামনায় তাহাদিগের বাক্য 
স্বীকার পুর্ববক ক্ষুপ্রহ্থদয়ে রাষ সমীপে গমন ও তাহার পাদ 
বন্দন। করিলাম। তিনি সহান্ত আস্তে প্রীতি প্রকাশ পুর্ব্বক 
কহিলেন, হে ভীম্ম ! এই পৃথিবীতে তোমার ন্যাঁয় ক্ষত্রিয় 
কুত্রীপি বিদ্যমান নাই ) এক্ষণে তুমি গমন কর। আমি এই 

* যুদ্ধ তোমার প্রতি নিতান্ত সন্তষ্ট হইয়াছি! 
অনন্তর তিনি সর্ববজনপম্ক্ষে অন্বারে আহ্ব।ন করিয়া, 

কাতরবচনে কহিতে লাগিলেন । 

অষ্টাশীত্যধিক শততম অধ্যায় 

রাম কহিলেন, হে বসে! আমি সর্ববসমক্ষে সাধ্যা- 

নুলারে পৌরুষ প্রকাশ ও দিব্যাস্্জাল প্রয়োগ করিলাম ; 
তথাপি ভীক্মকে পরাস্ত করিতে পারিলাম ন।॥ আমার ষত 
শক্তি ও যত দূর বল, সমস্তই প্রকাশ করিলাম। এক্সণে যথা 

ইচ্ছা। গমন কর। আমি তোমার আর কি কার্য সম্পাদন 
(1 3৯৬ 
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করিব ? সম্প্রতি তুমি ভীয্মের শরণাঁপন্ন হও ; এতস্তিন্ 
তোমার গত)স্তর নাই। দেখ, আমি দিব্যাস্্জাল বিস্তার 
করিয়াও ভীক্মহস্তে পরাজিত হইলাম । মহামন! পরশুরাষ 
এই বলিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক তৃফীন্তাব অব- 
লম্বন করিলেন । 
তখন অন্বা কহিলেন,ভগবন্ ! দেবগণও রণস্থলে এই উদাঁর- 

বুদ্ধি ভীক্মকে পরাজয় করিতে পারেন না, ইহাতে অণুমাত্র 
সন্দেহ নাই । আপনি যথাশক্তি ও যথোৎসাহ আমার কার্য 
সম্পাদন করিয়াছেন ; কিন্তু ভীষ্ষের বীর্ষ্য ও বিচিত্র অস্ত্রবল 
নিতীন্ত অনিবাঁধ্য বলিয়া তাহারে অতিক্রম করিতে পারি- 
লেন না । যাহা হউক, আমি আর তীহাঁর নিকট গমন 
করিব না। এ ক্ষণে যে স্থানে স্বয়ং গমন করিলে, তাহারে 
বিনষ্ট করিতে পারিব, তথায় প্রস্থান করিব। এই বলিয়! 
অন্বা রোষারুণনয়নে আমার বধলাধন বাসনায় তপোনু- 

ষ্ান নিমিত্ত প্রস্থান করিলেন। 
অনন্তর পরশুরাম আমারে যথাবিধি আমন্ত্রণ করিয়া,মহর্ধি- 
গণ সমভিব্যাঁহারে মহেন্দ্র পর্বতে গমন করিলেন । আমিও 
রথারোহণ পুর্ববক ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক স্ত য়মান হইয়া নগরে প্র- 
বেশ করিলাম | অনন্তর জননী সত্যবতীর নিকট আদ্যোপান্ত 
সমুদায় বৃতীত্ত যথাঁষথ নিবেদন করিলে, তিনি আমারে অভি- 
নন্দন করিলেন। পরে আমি অন্বার কাধ্যবৃতাস্ত অবগত 
হইবাঁর মানসে স্ুুনিপুণ প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকে আদেশ করি- 
লাম | তাহারা আমার প্রিয়ানুষ্ঠাননিরত হইয়া, অন্বার 
গতি, চেষ্টিত ও জল্পনা সমুদাঁয় প্রতিদিন প্রত্যাহরণ করিতে 
লাগিল। হে তাত! অন্বা যদ্ধ তপোনুষ্ঠানে কৃতসংকল্প। 
হইয়া অরণ্যে আশ্রয় করিলেন, তদবধি আমি ব্যথিত, দীন ও 
ছতবুদ্ধি হইতে লাগিলাম | তপঃপরায়ণ সংশিতত্রত 
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ত্রাঙ্গণ বিনা কোন ক্ষত্রিয় আমারে যুদ্ধে জয় করিতে 
পারেন নাই। অনস্তর আমি নারদ ও ব্যাসের নিকট এই 
বৃত্তান্ত নিবেদন করিলে, তাহার! কহিলেন, হে ভীক্ষ। কাঁশী- 
রাজতনয়ার তপস্যায় বিষ হইও না। কোন্ ব্যক্তি পুরুষকার 
প্রভাবে দৈব অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় ? 

এ দেকে 'অন্বা আশ্রমপদে প্রবেশ ও যমুনাতীর আশ্রয় 
করিয়া, অলৌকিক তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভিনি অনা- 
হার, ক্ষীণ, রুক্ষ॥ জটাজালমণ্ডিত ও মলদিগ্ধাঙ্গী এবং 
স্থাণুর ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া? ছয় মাস বাধুমাত্র ভক্ষণ 
করিয়া রহিলেন । অনস্তর এক বৎসর যমুনার জল আশ্রয় 
করিয়া, উপবাসে যাপন করিলেন। পরে এক বদর একমাত্র 
শীর্ণ পত্র ভক্ষণ করিলেন এবং এক বগুসর তীব্রতর রোষভনে 
'পাদাঙ্গৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া! রহিলেন। এইরূপে তিনি দাদশ 
বগুসর ঘোরতর তপোনুষ্ঠান দ্বার! স্বর্গ ও ভূলোঁক সম্তাঁপিত 
করিলেন ॥ তাহার জ্ঞাতিবর্গ সবিশেষ যত্ব করিয়াও, 
তাহারে এই অধ্যবসায় হইতে বিচলিত করিতে পারি- 
লেন না। 

অনন্তর অন্য পুণ্যশীল তাপসগণের সিদ্ধচারণসেবিত 
বশুসভূমি নামক আশ্রমপদে সমুস্িত হইলেন। তথায় তিনি 
পবিত্র তীর্ঘ সমূহে অবগাহন পুর্ববক যথেচ্ছ বিচরণ করিতে 
লাগিলেন। পরে তিনি সুছুস্তর ব্রতের অনুসরণপুর্ববক ক্রমে 
ক্রমে নন্দাশ্রম, উলুকা শ্রম, চ্যবনাশ্রম, ব্রন্মস্থান, প্রয়াগ, 
দেবযজন, দেবারণ্য, তোগবতী, বিশ্বামিত্রা শ্রম, মাগুব্যাশ্রম, 
দিলীপা শ্রম, রামহুদ ও এঁলমার্গাশ্রমে অবগাহন করিলেন। 

এঁ সময়ে আমার জননী সলিলমধ্যে অবস্থানপুর্ববক অন্বারে 
কহিলেন, হে ভদ্রে! তুমি কি জন্য এরূপ র্েশ "স্বীকার 
করিতেছ ? 



৫৫৮. মকাভারত ৷ 

অন্বা কৃতাঞ্জলিপুর্ববক কহিলেন, হে চারুলোচনে ! মহাবল 
জামদগ্ন্য ভীক্ম কর্তৃক পরাজিত হইয়াছেন; ভীম্মকে পরাজয় 
করিতে আর কেহই সমর্থ নহে । অতএব আমি স্বয়ং তাহারে 
পরাজয় করিবার নিমিত্ত তপোনুষ্ঠানে প্ররৃন্ত হইয়াছি । 
পৃথিবী পর্ধ্যটন পূর্বক যে কোনরূপে তাহারে পরাজয় 
করিব । ভ্াহাকে সংহার করাই আমার ব্রতফল। 

জাহৃবী কহিলেন, হে ভদ্রে! তোমার এই অনুষ্ঠান ষাঁর 
পর নাই কুটিল। অতএব তুমি কখন পুর্ণমনোরথ হইবে ন1। 
যদি তুমি জী্মের সংহারার্থ ব্রতানুষ্ঠান বা নিয়মানুসারে 
শরীর পাত কর, তাহা হইলে বর্ধাসলিলপুর্ণ, কুটিল কুতীথ- 
সম্পর,ভীষণ গ্রাহ্সঙ্কুল ভয়ঙ্কর নদীরূপ ধারণ করিবে । কেবল 
বর্ধাকালে চারি মাল তুমি প্রবাহপুরণ্ণ হইবে। এই বলিয়! 
জননী ভাগীরথী সহাস্য আস্যে অন্বারে নিরৃতত করিলেন ! 
তখন সেই বরবার্ণনী কখন অষ্টম মাস, কখন ব। দশম মাসেও 
জল গ্রহণ করিতেন না । 

অনন্তর তিনি তীর্ঘ পর্য্যটনলোভে পুনরায় বসভূমিতে 
উপনীত হইলেন এবং তথায় তপঃপ্রভাবে দেহাঁদ্ধ দ্বার! 
গ্রাহসন্কুল স্থৃদুস্তর বার্ষিকী নদীরূপে পরিণত হইয়া গ্রবল- 
বেগে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন। তাহার অপরার্ধ ভাগ 
কন্যাভাবে অধিষ্ঠিত হইল । 

উননবতাধিক শততম অধ্যায় | 

অনন্তর তপোধন খধিগণ অন্বারে তপোনুষ্ঠানে বদ্ধ- 
২কল্প। দেখিয়। প্রতিষেধ করত কহিলেন, আমরা তোমার 

কিকরিব? বল। 
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অন্বা কহিলেন, হে খষিবর্গ! ভীদ্ঘ প্রত্যাখ্যান করিয়। 
আমারে পতিধন্মে বঞ্চিত করিয়াছেন । এক্ষণে আমি তাহার 
ংহা'র বাসনায় তপস্যাঁয় দীক্ষিত হইয়াছি। অন্যের অনিষ্ট 

করা৷ আমার উদ্দেশ্য নহে | আমি ভীক্মকে বিনষ্ট করিয়। শান্তি 
লাভ করিব, ইহাই আমার প্রধান সংকল্প । আমি তাহারই 
নিমিত এইরূপ গুরু চর ক্রেশ প্রাপ্ত ও পতিলোক হইতে ভ্রষ্ট 
হইয়াছি; এবং না জ্্রী,না পুরুষ হইয়। কাল যাঁপন করিতেছি। 
এক্ষণে আমি স্কল্গু করিয়াছি, ভীক্মকে বিনাশ ন! করিয়া, 
কখনই নিবৃত্ত হইব না। আমি স্ত্রীভাব নিবন্ধন নিতান্ত ক্ষুণ্ন 
হইতেছি ; তথাপি ভীত্মকে সংহার করিয়া, পুরুষার্থ সাধন 
করিবঃ নিশ্চয় করিয়াছি! আপনারা আমারে প্রতিষেধ 

করিবেন ন!। | 
তখন ভগবান্ শুলপাণি সেই ব্রাহ্মণগণমধ্যে স্বীয় রূপে 

প্রাছুভূতি হইয়া, অন্বার নয়নপথে বিরাজমান হইলেন। 
এবং কহিলেন, বগুসে! ভুমি এক্ষণে বর গ্রহণ কর। অন্ব! 
কহিলেন, হে ভগবন্! আমি ভীক্মকে পরাজয় করিতে বাসন। 
করি। শুলপাণি কহিলেন, তুমি তাহারে পরাজয় করিবে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। অশ্ব! পুনর্ববার কহিলেন, হে ভগবন্ ! 
আমি স্ত্রী, অতএব কিরূপে জয়লাভ করিব ? বিশেষতঃ, স্ত্রী- 
স্বভাব ও তপোনুষ্ঠীন নিবন্ধন আমার অন্তঃকরণ নিতান্ত 
শান্ত হইয়াছে । অতএব আপনি ভীম্ষের বধ সাধনার্থ যে বর 
প্রদান করিলেন, যাহাতে তাহা সত্য হয়, তাহার বিধান 

করুন? আমি যেন সমরে তাহারে জয় করিতে পারি। রুদ্র 

কহিলেন, হে ভদ্রে! আমার বাক্য কখন মিথ্যা হইবার 
নহে; অবশ্যই সত্য হইবে৷ তুমি সমরে ভীক্সকে জয়, পুরু- 
যত্ব লাভ এবং দেহান্তর প্রাণ্ড হুইয়৷ পুর্বববৃতাস্ত সমুদায় 
স্মরণ করিতে পারিবে। তুমি দ্রপদবংশে জন্মগ্রহণ পুর্রবক 



৫৬৭ মহাভারত! 
মহারথ, শীঘ্রাস্ত্র, ক্ষিপ্রযোধী ও সর্বসম্মত পুরুষ হইবে। 
হে কল্যাঁণি ! আমার এই বাক্য কখন মিথ্যা হইবে না | ভগ- 
বান্ ভবানীপতি এইরূপ বলিয়!, বিপ্রগণসমক্ষে সেই স্থানেই 
অন্তর্হিত হইলেন। 

অনস্তর অনিন্দিতা অন্বা অরণ্য হইতে কান্ঠ আহরণ 
পুর্ববক যমুনাতীরে এক ন্ুমহতী চিতা! নিম্াণ করিয়া,তাহাতে 
অগ্নি সংযোগ করিলেন। অনন্তর উহ! প্রস্বলিত হইলে, 
রোষাবিষ্টচিত্তে ব্রান্ষণগণনমক্ষে আমি, ভীমের সংহারার্থ 
ইহ।তে প্রবেশ করিতেছি, বলিয়। তাহাতে প্রবিষ্ট হইলেন । 

নবত্যধিক শততম অধ্যায় । 

দুর্ব্যোধন কহিলেন, হে যুধিশ্রেষ্ঠ পিতামহ ! শিখণ্ডী পূর্বে 
কন্যা থাকিয়া কিরূপে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইলেন, আপনি তাহা 

কীর্তন করুন । 
ভীক্ম কহিলেন,হে রাজেন্দ্র! দ্রপদরাজের প্রেয়সী মহিষী 

অপুত্রা ছিলেন । দ্রুপদরাজ পুত্র লাভ ও আমাদের ব্ধসাঁধনে 
কৃতনংকল্প হইয়া, কঠোর তপস্য। দ্বার! পশুপতিরে সন্তুষ্ট 
করিয়া কহিলেন, হে ভগবন্! আমার যেন ভীক্মবধনাধন এক 
পুত্র সমু্পন্ন হয়। 

মহাদেব কহিলেন, হে রাজন! তোমার এক কন্যা 
উৎপন্ন হইয়া, পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। তুমি এক্ষণে 
নির্ত হও; আমার বাক্য মিথ্যা! হইবার নহে। 

তখন'রাজ। দ্রুপদনগর প্রবেশ পুর্ববক মহিষীরে কহি- 
লেন, প্রেয়ে! আমি অনেক যত্বে তপোনুষ্ঠান করিয়। মহা- 
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দেবকে সন্তুষ্ট করিলে, তিনি কহিলেন, তোমার এক কন্য! 
উৎপন্ন হইয়। পরিণামে পুত্রত্ব প্রাপ্ত হইবে। আমি পুনরায় 
তাহার নিকট প্রীর্থন। করিলেঃ তিনি কহিলেন। আমার বাক 
কদাচ অন্যথা! হইবে ন।। 

অনন্তর মনন্ষিনী দ্রুপদমহিষী খতুসময়ে যথাবিধানে 
স্বামির সহিত সমাগত হুইয়া, যথাকালে গর্ত ধারণ করি- 
লেন। গর্ভ দিন দিন প্রবর্দিত হইতে লাগিল। মহারাজ ভ্রুপদ 
পুজন্সেহপরতন্ত্র হৃইয়া, সর্ববতোভাবে ভাধ্যার পরিচর্যা 
এবং তিনি যখন যাহ! অভিলাষ করিতেন, তৎক্ষণাৎ তাহ! 

সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 
পরে রাজমহিষী যথাঁকালে উৎকুষ্টরূপসম্পন্না এক 

কন্য] প্রদব করিলেন, এবং তাহার পুত্র বলিয়া, সর্বত্র 
প্রচার করিয়াছিলেন। অপুভ্র দ্রুপদরাজ মহাদেববাকে 
বদ্ধবিশ্বাস হইয়া, পুত্রের ন্যায় সেই প্রচ্ছন্ন কন্যার সমুদয় 
জাতকাধ্য সম্পন্ন করিলেন। রাজমহিষী সেই কন্যারে পুত্র 
রূপে প্রচার করিয়া,এই বৃত্ত নিতান্ত গোপনে রাখিলেন | 
ভ্রুপদরাজ ভিন্ন আর কেহই ইহার নিগৃঢ় তত্ব পরিজ্ঞাত 
হইতে পারে নাই। এ কন্যা শিখণ্ডী বলয়! সর্বত্র বিখ্যাত । 
আমি চর, নারদ ও দেববাক্য এবং অন্বার তপোনুষ্ঠান দ্বার! 
এই র্রতাস্ত বিদিত হইয়াছি। 

একনবত্যধিক শততম অধ্যায়! 

ভীক্ম কহিলেন, হে রাজন্! অনন্তর মহাত্মা প্রপদরাজ 
আলেখ্য রচন। ও শিল্পাদি বহুবিধ কার্য কন্যারে শিক্ষা দিতে 



৫৬২ মকাভারত। 

লাঁগিলেন। দ্রোণ তাহার অস্ত্র শত্ত্র শিক্ষায় নিযুক্ত হইলেন। 
বরবর্ণিনী ভ্রুপদমহিষী পুত্রের ন্যায় কন্যার দ্বারপরিগ্রহথার্ 
রাজাকে অনুরোধ করিলেন। দ্রুপদ কন্যারে সম্প্রাগুযৌবন। 
দেখিয়! ভার্যার সহিত চিত্ত করিতে লাগিলেন। রাজা 
মহিষীরে কহিলেন, হে প্রিয়ে! আমি মহাদেবের নিদেশে 
কন্যারে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছি। এক্ষণে এই শোকবদ্ধিনী তনয়! 
যৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে। 

মহিষী কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান্ ভবানীপতি ভ্রৈলো- 
ক্যের অধীশ্বর; তাহার বাক্য মিথ্যা ও নিম্ষল হইবে, ইহা 
কখনই সম্ভব নহে। এক্ষণে অভিরুচি হইলে,আমি যাহা বলি 
শ্রবণ করিয়1,তদনুপারে কার্য করুন । মহাদেবের বাঁক্য কদাচ 

মিথ্যা! হইবে না, ইহা আমার স্থির নিশ্চয় আছে। অতএব 
এক্ষণে যথাবিহিতরূপে কন্যার পরিণয় কার্য সম্পাদন 
করুন। 

দ্রপদ ও তাঁহার মহিষী উভয়ে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, 
রাজগণের কুল পরিজ্ঞাত হইলেন। অনন্তর নিতান্ত পরা- 
ক্রাস্ত সুছুর্জয় দশার্ণাধিপতি হিরণ্যবন্্ঁর তনয়ারে প্রার্থন। 
করিলেন । তিনিও শিখনণ্তীরে আপন কন্য। প্রদান করিলেন। 
শিখণ্ডী বিবাহকৃত্য সম্পাদনান্তে পুনরায় কাম্পিল্য নগরে 
প্রত্যারৃ্ড হইলেন। এদিকে কালসহকারে দশার্ণাধিপতির 
ছুছিত। যৌবনসীমায় উপনীত হইয়া, কিয়ৎ্কাল পরে যখন 
শিখন্ডীরে স্ত্রী বলিয়া! জানিতে পারিলেন; তখন লজ্জিত হইয়া, 
ধাত্রী ও সখীগণসমীপে এই বৃত্তান্ত প্রকাশ করিলেন । ধাত্রী- 
গণ এই বুন্তান্ত শ্রবণে নিতান্ত হুঃখিত হইয়া, ইহ! নরপতির 
কর্ণগোঁচির করিবার নিমিও কতিপয় দাসীরে প্রেরণ করিলে, 
দশার্ণাধিপতি আদ্যোপান্ত সমুদায় বৃত্তাস্ত অবগত হইয়া» 

যার পর নাই রোধাবিষ্ট হইলেন। শিখণ্ডী তৎ্কাল পর্যন্ত 
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আপনার স্ত্রীত্ব গোপন করিয়া, পুরুষরূপে পিতৃকুলে পরম- 
কৌতুকে বাস করিতেছিলেন। 

কিয়ত্কাল অতিবাহিত হইলে, মহারাজ হিরণ্যবর্ঘ্ম। 
এই বিষয় বিদিত এবং সতিশয় রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হইয়া, দ্রপদ- 
রাজ সমীপে এক দৃত প্রেরণ করিলেন। দূত তাহার সন্গি- 
হিত হইয়া, নির্জনে কছিল, মহারাজ ! দশার্ণাধিপতি আপ- 
নারে বলিয়াছেন, হে দ্রপদ ! তুমি হুর্মন্ত্রণাপরতন্ত্র হইয়া, 
আমারে অবযানিত ও প্রতারিত করিয়াছ । আমি এই 
পরিতাপনিবন্ধন তোমার প্রতি নিতান্ত রুষ্ট হইয়াছি। 
ভুমি যে ভুর্ববদ্ধিতা বশতঃ আপনার কন্যার নিমিত্ত 
আমার কন্যারে প্রার্থনা করিয়া আমারে প্রতারণা করি- 

য়াছ, অদ্য তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে। স্থির হও, 
আমি তোমারে ও তোমার অমাত্যদিগকে সত্বর বিনষ্ট 
করিব। 

দ্বিনবত্যধিক শততম অধ্যায়। 

ভীক্ম কহিলেন, দূত এইরূপ কহিলে, ভ্রুপদরাজ গৃহীত 
তক্করের ন্যায় বাঙ্নিষ্পত্তি রহিত হইলেন। অনন্তর তিনি 
মধুরসম্ভাষী দুতগণকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, তোমরা 
মহারাজ হিরণ্যবন্্মার সমীপস্থ হইয়। কহিবে, হে মহারাজ! 
আপনি যাহ। ভাবিয়াছেন, তাহা মিথ্যা । এই বলিয়। তিনি 
তাহাদিগকে বৈবাহিকের প্রমোদনার্থ প্রেরণ করিলেন । 
মহারাজ দশার্ণাধিপতি পুনরায় অনুসন্ধান করিয়া 'জানি- 
লেন; শিখণ্ডী বাস্তবিক কন্যা । তখন তিনি স্ত্রীগণের পরা 



৫৬৪ মহাভারত! 

মর্শানুসারে এই প্রতারণ। বৃতান্ত মিত্রর্দিগকে বিজ্ঞাপন 
করত সৈন্য সংগ্রহ পুর্ববক দ্রুপদের প্রতিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা 
করিতে মানস করিলেন। 

অনন্তর তিনি ইতিকর্তব্যত] অবধারণার্ধ মন্ত্রিগণের সহিত 
পরামর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, অন্যান্য মহীপতিগণ তাঁহাকে 
কহিল, যদি শিখত্তী বাস্তবিক পুরুষ ন হয়, তাহা হইলে 
আমরা দ্রপদরাঁজকে বন্ধন পূর্বক আনয়ন এবং শিখণ্ডীর 
সহিত সংহার করিয়া, তাহার রাজ্যে অন্য এক রাজারে 
অভিষিক্ত করিব। 

তখন দশার্ণাধিপতি দূতদিগকে আহ্বান করিয়! কহিলেন, 
তোমর! দ্রুপদরাঁজকে কহিবে, রে পাপাত্মন্ ! স্থির হও» 
তোমারে সত্বর সংহাঁর করিব । অনন্তর দূতগণ দ্রুপদ সমীপে 
সমাগত হইয়া,সমস্ত বিষয় নিবেদন করিল । ভীরুত্বভাঁব ভ্রেপদ 

নিতান্ত ভীত হইয়া, দূতদিগকে দশার্ণাধিপতি সমীপে 
প্রেরণ করিলেন এবং নির্জনে প্রেয়সীরে কহিলেন, প্রিয়ে ! 
আমাদিগের প্রবল পরাক্রান্ত বৈবাহিক হিরণ্যবর্্মা সৈন্য 

২ গ্রহ পূর্বক আমার বিরুদ্ধে যাত্রা! করিতেছেন | এক্ষণে 
এই কন্যার নিমিত্ত কিরূপ অনুষ্ঠান কর! কর্তব্যঃ ভাবিয়া 
স্থির করিতে পারিতেছি ন।। হিরণ্যবন্া। তোমার পুত্র শিখ_ 
গীরে কন্যা বলিয়া আশঙ্কা করিতেছেন এবং সেই জন্য 
আপনারে বঞ্চিত ভাবিয়া, মিত্রবল সমভিব্যাহারে আমারে 
সংহাঁর করিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন। হে ভদ্রে! 

এ বিষয়ে সত্য মিথ্য। ব্যক্ত কর$ দেখ আমিও সংশয়াপন্ন 
হইয়াছি। অতএব সকলের পরিত্রাণার্থ ভূমি সহৃপদেশ প্রদান 
কর। আমি শুনিয়া তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিব । আমি যদিও 
পুত্রধ্রে বঞ্চিত হইয়াছি, তথাপি তোমার ভয় নাই। আমি 
“তোমার প্রতি যথাবািইত অনুষ্ঠান করিব। এক্ষণে দশা 



উদ্োগ পর্ব! ৫৬৫ 

ধিপতিকে যে প্রতারণা করিয়াছি, তদ্িষয়ে কিরূপ কর্তব্য 
অবধারণ করিব, বল। 

পাঞ্চালরাজ সবিশেষ অবগত হুইয়াঁও, সাধারণ সমীপে 
আত্মদোষ প্রক্ষালনার্থ মহিষীরে এইরূপ জিজ্ঞাসিলে, তিনি 
তাহারে কহিতে লাগিলেন । 

_-লললাত০ 8৯৯ 

ত্রিনবত্যথিক শততম অধ্যায়! 

মহারাজ ! আমি সপত্বীগণের ভয় বশতঃ জন্মকাঁলীন 
শিখণ্ডীরে পুরুষ বলিয়া নিবেদন করিয়াছিলাম। আপনিও 

' প্রীতি পুর্ববক আমার বাক্যে অনুমোদন করত পুত্রের ন্যায় 
ইহার জাতকর্াদির অনুষ্ঠান এবং হিরণ্যবন্মার কন্যার 
সহিত ইহার পরিণয়কার্য্য সমাধান করিয়াছেন । আমিও 
বাক্য দ্বারা তাহ। সমর্থন করিয়াছিলাম । ফলতঃ, দেববাঁক্যা- 
নুসারে শিখণ্ডিনী পুরুষ হইবে ভাবিয়াই তৎ্কালে ইহার 
কন্যাভাব উপেক্ষিত হুইয়াছিল। 

তখন যজ্ঞসেন দ্রুপদরাজ . মন্ত্রজ্জদিগকে সমস্ত অবগত 

করিয়া, প্রজারক্ষার উপায় বিধানের পরামর্শ করিতে লাগি- 
লেন। এবং পুর্ব, প্রতারণ। করিয়া, দশার্ণাধিপতির সহিত 
সমন্ধ দূরীভূত করিতেই অভিলাধী হইলেন। ভীহার নগর 
স্বভাবতই স্মুরক্ষিত; তথাপি বিপৎ্কাঁলে সাবধানে রক্ষা 
করিতে লাখিলেন | হে রাজন্ ! দশার্ণাধিপতির সহিত 
বিরোধ হওয়াতে তৈনি মহ্ষীর সহিত নিতান্ত ব্যথিত 
হইলেন। অনন্তর বৈবাইিকের সহিত বিবাদ পরিহার বাস- 
নায় দেবার্গনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তখন রাজমাহ্ষী তীহীরে 



৫৬৬ মহাভারত। 

দেবপুজাঁয় নিরত নিরীক্ষণ করিয়া খলিলেন, মহারাজ ! কি 
সুখ, কিছুঃখ সকল অবস্থাতেই দেবপুজা কর! কর্তব্য। 
আপনি ব্রাহ্ষণ ও দেবগণের অর্চন। এবং হিরণ্যবন্মার প্রতি- 

ষেধ নিষিত্ত প্রভৃত দক্ষিণ! দান সহকারে হুতাশনে আহুৃতি 
প্রদান করুন । এক্ষণে যাহাতে বিন! যুদ্ধে তাহারে প্রতি- 
নিবৃত্ত কর! যায়, তাহার উপায় বিধান করা কর্তব্য । দেবগণ 
প্রসম্ন হইলে, মনোরথ দিদ্ধির অসম্ভাঁবনা নাই। দৈব ও 
পুরুধকার পরস্পর অবিরোধে মিলিত .হুইলেই, অভিপ্রায় 
সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। অতএৰ আপনি মন্ত্রিগণের সহিত 
পরামর্শ পূর্বক নগরের রক্ষা বিধান করত ইচ্ছানুসারে দেৰ- 
গণের আরাধনা করুন। সকলে শোকাঁকুলিতচিভ্ এইরূপ 
কথোপকথন করিতেছেন দেখিয়া শিখ্ডিনী নিতান্ত লজ্জিত 
হইলেন; এবং ইহার। আমারই জন্য এরূপ ক্লেশভাগী হই-" 
যাছেন, ইহ চিন্ত। করিয়! প্রাণ বিনাশের সংকল্প করিলেন। 
পরে শোকাকুল হৃদয়ে গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক গহন কাননে 
প্রবিষ্ট হইলেন । স্ৃণাকর্ণ নামে এক সমৃদ্ধিশীলী যক্ষ এ বন 
রক্ষা করিত; তাহার ভয়ে কেহই তথায় যাইতে পারিত 
না। সেই অরণ্যে স্থণাকণের উশীরপরিমলবাহি ধুমসমন্থিত 
উন্নতপ্রাকার ও তোরণসম্পন্ন, অুধাধবলিত এক প্রাসাদ 

ছিল । দ্রপদনন্দিনী সেই অরণ্যে প্রবেশ পূর্বক বহুদিন 
অনশনে শরীর শুক্ক করিতে লাগিলেন । 

একদ। স্ুুণাকর্ণ তীহাঁর নয়নগোচরে উপনীত হইয়া স্বছ্- 
মধুর বাক্যে কহিল, হে ভদ্রে! তুমি কিজন্য এইরূপ অনু- 
ষ্টানে প্ররুত্ত হইয়াছ ? বল, আমি সত্বর তাহ! সম্পন্ন করিব। 
শিখণ্ডিনী কহিলেন, তুমি আমার কাধ্য সাধনে সমর্থ হইবে 
না। যক্ষ কছিল, হে রাজকুমাঁরি! আমি যক্ষাধিপাতি কুবে- 
রের্ অনুচর; অনায়াসেই বর প্রদান করিতে পারি। অতএব, 
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বুখিচিরের প্রশ্ন এ ৫৮ 

সঞ্জহের প্রতুযুত্তর ৯ ৬৩১ 

যুধিষ্ঠির ও সঞ্জয়ের উক্তি প্রত্যুক্তি ৬২ 
মুধিষ্টিরের উক্তি টু ৩৪ 
সঞ্জয়ের পরতৃক্তি -** ৬৮ 

যুখিতির বাঁকা ই ৭১ 

বাশ্দেব বাকা * ৭৩ 

সঞয় ও যুধিটিরের উক্তি রতুা্তি ৭৯ 
যুপিিরের বাকা যি ৮৪ 

নঞয়ের হস্তিন।য় প্রত্যাগমন এবং প্তরা্ট্রের 

হক্তি। 

৮ 

২ 

৩ 

১6 

৯৬৩ 

১৭ 
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€£ 4৫ 

৩৩ শ। 

66 ৫£ 

৩৪ শ। 

৩৫ শ। 

৩৩ শা। 

€£ 8৫ 

৩৭ শা। 

৬৩৮ শা । 

৩১ শা ! 

8৪০ শা। 

৪5 শা। 

৪২ শা। 

৪৩ শা । 

8৪ শ। 

৪৫ শ। 

৪৬ শ॥ 

৪৭ শা। 

$ে ৫ 

৪৮ শ। 

৪৯ শ। 

৫০ শ। 

৫১ শ! 

৫২ শ। 

€৩ শা। 

€৪ শ। 
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প্রকরণ পৃষ্ঠা 
সহিত কথোপকথন ৮৭ ৮৭ 
প্রজাগরপর্ব্--বিছুর ধতরাষ্ট্র সংবাদে বিছু- 
রের নাবাপ্রকার হিতোঁপদেশ বর্ণন ৯২ 

রাঁজচরিত ও অন্যান্য নীতি কীর্তন ১০৩ 
বিৰোচম নুধন্ববিবাদ বর্ণন ১১২ 

আত্রেয় ও সাধ্যগণ সংবাদ £তরাষ্ট্রের 
উদ্ভি রহ ১১৮ 

ধতরাস্্রবাক্ষো বিছুরের নানাপ্রকার হিতো- 
পদেশ কথন রঃ ১২৩ 

বিছুববাকা ১৩২, 

প্তরাস্ট্র ও বিছুরের উক্তি সিসি ১৩৬ 

ও উক্তি ক 3৪8 

নৎসুজাতপর্ব__সনত্সুজাতের 

জর ্ ১৪৮ 

মৃত্যু, কর্ম ও মোক্ষাদি বর্ণন ১৪৯ 
মৌন ও তপমাধদি কীর্তন ১৫৫ 

উপনিনষণ্কথ। বর্ণন নর ১৬২, 

যোগশান্ত্র কীর্তন নি ১৬৩ 
শুপ্রুমাহাত্বা বর্ণন ৫ ১৬৮ 

ষানসন্ধিপর্ব_পতরাষট্রের সহিত নঞ্জ- 
য়ের সাক্ষাৎ ও ১৭৩ 

সঞ্জয়ের পাশুব নমন্দেশ কথন ১৭৪ 

ভীক্ম ও ভ্রোণের উক্তি ১৮৩ 

সঞ্জয়ের উক্তি রী ১৯০ 

তরাস্ট্রের উত্তি রি ১৯৪ 

এঁ ঞঁ প্র? ১০৯ 

এ এ রা ২০২ 
সঞ্জয়ের উক্তি টু ২০২, 

হক্তি। 

এ 
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৫৫ শ। 

৫৬শ। 
£66৫ 

৫৭ শ। 
৫৮ শ। 
€6 ৫৫6 

৫১ খা। 

৬০টি 1 

৬১ডি। 
৬২টি। 
৬৩টি 1 

৬৪টি। 
৬৫টি | 

৬৬ক্টি। 

৬৭ডি। 
৬৮ডি। 
৬৯টি । 

৭০তি | 

৭১তি | 

৭২তি। 

ঈ৩তি | 

৭8তি। 

৭৫তি। 

*৬তি। 

৭তি। 

৭৮তি। 

৭৯তি। 

1০ 

প্রকরণ পৃষ্ঠা 

ছুর্যো ধনের উত্ভি রি ২০৪ 
সঞ্চয় ও ুর্য্যোধনের উক্তি ও 
প্রত্যৃক্ভি টু ২৯ 

্তরা্, সঞ্জয় ও ভুর্ষ্োখনের উক্তি ২১২ 
ধতরাস্্র ও ভুর্যোধনের উক্তি 

প্রতুত্তি রি ২১৬ 

সঞ্জয়বাক্ সু ২১৯ 

ধতরাস্ট্রের উক্তি নর ॥ ২২১ 
ছুর্যোধনের প্রতৃাক্তি ২২৩ 

কর্ণের অস্ত্র পরিত্যাগ প্রতিজ্ঞ ২২৩ 

দুর্য্যোধন ও বিছুরের উক্তি ২২৮ 
বিছুরবাক্য রর ২৩০ 

ধতরাষ্্রের উক্তি ক ২৩৩ 

সঞ্জয়বাক) উঠ ২৩৪ 

ব্যাস ও গান্ধারী মমাঁগম ২৩৫ 
সঞ%য়ের উক্তি ও ২৩৭ 

ব্যাম ও গান্ধারী বাক্য এবং ধতরাস্ট্রে 

প্রতি সঞ্জয়ের উপদেশ ২৩৮ 

বাস্ছদেব মাহাস্থ্য কীর্তন ২৪০ 
ধ্তরাষ্ট্রের উত্ভি . *,, ২৪২ 

বাসুদেব যুধিষ্ঠির সংবাদ ২৪৩ 
কঞ্চবাঁক্য ৮১০ ২৫২ 

ভীমবাকা রি ২৫৫ 

উীকষঞ্চবাক্য রঃ ২৫৭ 

তীমবাক্য রঃ ২৫৯ 
শ্রীকষজবাক্য রা ২৬১ 

অর্জ নবাক্য 3 ২৬৩ 
কষ্বাক্য ্ ২৩৫ 

১৩ 

১৮ 

১২ 

১৪ 

১৪ 

২৩ 

১৭, 

১৮ 

১৭ 

৯১, 

১৮ 

১৫ 

১৬৩ 

১৬ 
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৮০তি। 

৮১তি | 

৮২তি । 
৫৫৫৫ 

৮৩তি | 

৮৪তি | 

৮৫তি। 
৫ 6৫ 

৮৬তি | 

৮৭তি | 

৮৮তি | 

৮৯তি । 

,৯০ তি | 

৯১তি। 

৯২তি। 

৯৩তি। 

৯৪তি। 

৯৫তি। 

২৬৩তি। 

৯৭তি | 
€66 €$ 

৯৮তি | 

৯৯তি | 

১৩০ম। 

১২১ম। 

১০খয়। 

»১০৩য়। 

১০৪র্থ। 

1/০ 

প্রকরণ পৃষ্ঠ 
নকুলবাকা 5 ২৬৭ 

লহদেব ও সাত্যকি বাক্য ২৬৯ 

দ্রোপদীর ককণবাদ ও শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধ 

বাক্য ৬৬৩ স্ব 

বান্ুদেবের হস্তিনাভিমুখে প্রস্থান ২৭৩ 

বাসুদেবের ব্লকস্থলে অবস্থণন ২৭৮ 

বাঁনুদেবের সভাঁজনার্থ কৌরবগণের 

উদ্যোগ * ৪ ২৮০ 

পতরাস্ট্রের উক্তি রঃ ২৮২ 

বিছুর বাকা রে ২৮৪ 

ভুর্য্যোধনের ছুর্শান্ত্রণ] কথন ২৮৬ 
ব্ছুর ভগবণ্ড সংবাদ ... ২৮৮ 

কুস্তী কৃষ্ণ সত্বাঁদ ৮, ২৯০ 
শ্রীক্ষষ্ণ ছুর্যোঁধন সংবাদ ২৯৮ 

শ্রীকৃষ্ণ বিছুর মংবাদা .১৪ ৩০৩ 

জকষ্জের উত্ভি ৫ ৩০৪ 

বাঁন্ুদেবের ব্টরবসভাঁয় গমন ৩০৩ 
শ্রীকষ্ণের বক্ত.ত। রর ৩০৯ 

দস্তোৌড্বোপাখ্যান বর্ণন ৩১৪ 

মাভলীয়োপাখ্যানে মাতলির বরাছ্ে" 

যণার্থ যাত্র] টি ৩১৯ 
মাঁতলি নারদ সমাগম ₹. ৩২০ 

পা1ভাঁল বর্ণন ১, ৩২২ 

হিরখ্পুর বর্ণন ৩২৪ 

বিনতাঁবংশ বর্ণন ৩১৬ 
স্বরাতিগুণ কীর্তন ৩২৭ 
ভোঁগবতী বণন ৩২৮ 

মাতলিকন্/ার পরি ণয় ৩৩০ 

হক্তি। 

১৪ 

২২ 

২. 

০ ০০ ০০ / & 

২. 

১৪ 

২১ 
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অধ্যায় প্রকরণ পৃষ্ঠা পংক্তি। 
১০৫ম| গকড়ের দর্পচর্ণ ৩৩৩ হ্ 

১০৬ষ্ঠ। গাঁলবচরিতে গালবেয় নিকটে বিশ্বা- 

রি মিত্রের দক্ষিণ। যাচঞ| ৩৩৬ ১২, 

১৩৭ম। গাঁলবের বিলাপ ও গ্রকড়ের সহিত 

টি সাক্ষাৎ ৩৩১ ২ 

১০৮ | পুর্ব্দিগ বণন ৩৪৩ ১৮ 

১০৯ম | দক্ষিণদিগ বর্ণন ৩৪২. ১৩ 
১১০শ| পশ্চিমদিগ বর্ণন ॥ ৩৪৪ ৫ 

১১১শ। উত্তরদিগ বর্ণন ৩৪৫ ২০ 

১১২শ। গাঁলবের পূর্ববদিক প্রস্থান ৩৪৮ ২ 

১১৩শ।| শাগুলী মাহাত্ম্য বর্ণন ৩৪৯ ২২ 

১১৪শ | গাঁলবের যযাতি সমীপে গুৰদক্ষিণ| 
০৫ এার্থন। ৩৫২ ই 

১১৫শ | হর্যযশ্ব মমীপে গমন ৩৫৩ ১৯ 

১১৬শ | দিবোঁদাস মমীপে গমন ৩৫৫ ১৩ 

১১৭শ | দিবোঁদান সমীপে দক্ষিণাঁলাভ ৩৫৭ ১১ 

১১৮শ | উশীনর সমীপে গমন ৩৫৯ ৪ 

১১৯শ। গাঁলবের গুকদক্ষিণাদানান্তে অরণ্য 

রি আশ্রয় ৩৬১ ২ 

১২০শ | যযাতির ন্যর্গচ্যুতি . ৩৬৩ ৯ 

১২১শ | যযাতির অধঃপতনান্তে কন্যার সহিত 

রি সাক্ষাৎ ৩৬ ২. 

১২২শা। যযাটির পুনরায় স্বর্গারোহণ ৩৩৭ ২৪ 

১২৩শ | বুক্মষাতি সংবাদ ৩৬৯ 

১২৪শ | বান্দেব বাঁকা ৩৭১ ৫ 

১২৫শ | তীম্ম, দ্রোণ, বিছ্ুর ও ধুতরাস্ট্রের উক্তি ৩৭৭ ৭ 
১২৩শ। তীক্ম ও দ্রোণ বাক্য ৩৭৯ ২১ 

১২৭শ। ছুর্ষেযাখন্ বাক্য ৩৮১ ৫ 
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১২৮শ। 

১২টশা | 

১৩০শ। 

25৯) 

১৩5শা | 

১৩২শ। 

১৩৩শ | 

১৩৪শ। 

১৩৫শ। 

১৩৬শ। 

১৩৭শ। 

১৩৮শ | 

১ ১৩১শ | 

১৪০শ। 

১৪১শ। 

১৪২শা। 

১৪৩শ। 

১৪৪শ। 

১৪৫শ। 

১৪৬শা | 

২৪৭শা। 

১৪৮শা। 

১৪১শা। 

১৫০শ। 

১৫১শ। 
৫৫. ৫৫ 

১৫২শা। 

১৫৩শ। 
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প্রকরণ পৃষ্ঠ 

বামদেববাকা ৩৮৩ 

গাঙ্গারীব।কা ৩৮৭ 

দুর্যোধনাদির শ্রীক্লষ্চবন্ধনে মন্ত্রণ। এবং 

বিছুরের বান্গদেবমাহাত্বয বর্ণন ৩১২ 
কষে বিশ্বরূপ প্রদর্শন ৩৯৩ 
কুন্তীবাক্য ৩১৯ 
বিছ্ুুল| সঞ্জয় সংবাদ ৪০৩ 

বিছুলার উক্তি ৪০৭ 
বিছুল! ও অঞ্জয়ের উক্তি প্রতুযুক্তি ৪১১ 
সঞ&য়ের স্বরূপ লা ৪১৫ 
শীষের উপপ্রবা নগরে প্রত্যাবর্তন ৪১৭ 

ভীম্ম ও দ্রে।ণবাক্য ৪২০ 

দ্রোণের উক্তি ৪২১ 

বানুদেববাক্য 9২৭ 

কণবাক্য ৪২৩ 

বাসুদেববাকা 6৩৩ 

কর্ণবাকা ৪৩২, 

কুন্তীর চিন্তা ও কর্ণম্মাগম ৪৩৫ 
কুন্তীবাঁক্য ৪৩৮ 

কর্ণবক্য 8৪০ 

ভীম্মমন্দেশ কথন ৪৪৩ 

দ্রোণ ও গান্কারীনন্দেশ কথন ৪৪৭ 

পঘতরা্রমন্দেশ কথন ৪৫০ 

বাসুদেববাক্য ৪৫৩ 

উননানির্যাণপর্ব পাগুবণেব টৈন্য 
যোজন! ৪৫৫ 

পাগুবগণের শিবির সন্নিবেশ ৪৬০ 

কৌএবগণের সাংগ্রানিক উদ্যোগ ৪৩১ 

হক্তি। 

৭২. 

১ 

2 
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১ল 
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১৫৪শ। 

১৫৫শা। 

৫৫১শা। 

১৫৭শ। 

১৫৮শ। 
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[1 

8866 

১৬১ি। 

১৬২ডি। 
(666 

১৬৩-ট। 

১৬৪ক্টি। 

১৩৫ক্ি। 

১৬৩ক্টি। 

১৬৭ফ্টি | 
১৬৮ফি। 

১৩৯ফি। 
১৭০স্টি। 
১৭১ি। 
১৭২ । 
১০৩তি | 
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তোমার অভিপ্রায় কি বল, অদেয় হুইলেও প্রদান করিব, 
সন্দেহ নাই ॥। তখন শিখণ্ডিনী আত্মর্তাস্ত সমন্ত নিবেদন 
করিয়া কহিতে লাগিলেন; প্রবল পরাক্রাস্ত লুছুদ্ধর্য হিরণ্য- 
বন্মা রোষাবিষ্ট হুইয়া, আমার পিতার প্রতিপক্ষে আগমন 
করিতেছেন । আমার পিত। পুত্রহীন ; অতএব তিনি যেন 
অবিলম্বেই বিনষ্ট না হন। আপনি আমারে ও আমার জনক 
জননীরে রক্ষা করুন। হে অনঘ ! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া- 
ছেন, আমার ছুঃখ, নিবারণ করিবেন । অতএব আপনার 
প্রনাদে যেন আমার পুরুষত্ব লাভ হয়। হেযক্ষ! যে পর্যন্ত 

রাজ! আমার নগরে প্রবিকু না হন, আপনি আমার, প্রতি 
অনুগ্রহ করুন। 

চতুর্নবত্যধিক শততম অধ্যায় । 

ভীত্ম কহিলেন; শহারাজ! তখন যক্ষ দৈবনিপীড়িত 
হইয়া, মনে মনে চিন্তা করিয়া কহিল, হে ভদ্রে! আমি 
অবশ্যই তোমার অভিলাষ পুণ করিব, কিন্তু যেরূপ নিয়ম 
করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। কিয়ৎকালের নিমিত্ত আমি 
আপনার এই পুংচিহ্ন তোমারে প্রদান করিব । পরে 
নির্দিষ্ট সময়ে আমারে উহা! প্রদান করিতে হইবে; ইহা 
সত্য করিয়া বল। আমি কামচারী ও গগনবিহারী ; সংকল্প- 
মাত্রেই ন্ুনিদ্ধ করিতে পারি। অতএব তুমি আমার প্রসাদে 
স্বীয় নগর ও বাদ্ধববর্গের পরিত্রাণ কর | এক্ষণে ভুমি 
প্রতিজ্ঞ করিলেই, আমি তোমার পুরুষত্ব ও হিত সম্পা. 
দন করিব। 
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শিখণ্ডিনী কহিলেন, হে যক্ষ ! আমি নির্দিষ্ট সময় অতি- 
বাহিত হইলে আপনারে পুরুষারুতি প্রত্যর্পণ করিব. 
আপনি কিছু দিনের নিমিত্ত স্ত্রীরূপ ধারণ করুন| হিরণ্য- 
বর্মম। প্রত্যার্ভ হইলে, আমি পুনরায় স্ত্রীরূপ ধারণ করিব) 
আপনিও পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইবেন। 

তাহার! পরস্পর এইরূপ শপথ বন্ধ পুর্ববক লিঙ্গ পরি- 
বর্ত করিলে, স্ুণাকর্ণ স্ত্রীবিগ্রহ ও লিগিনা দীপ্যমান যঙ্গ- 
মুর্তি প্রাপ্ত হইলেন। 

অনন্তর শিখগ্ডিনী পুরুষলক্ষণ লাভে পরম প্রফুল্ল হইয়া, 
নগর প্রবেশ পুর্ববক দ্রপদ সমীপে আন্তপুর্বিবিক সমস্ত নিবে- 
দন করিলে, তিনি শুনিয়। যার পর নাই আহ্লাদিত ও 
সন্ত হইলেন। তখন ভগবান্ ভবৰানীপতির বাক্য তীহাঁ- 
দের ম্মতিপথে উপনীত হুইল। অনন্তর তিনি হিরণ্য- 
বন্মার সমীপে দূত দ্বারা বলিয়। পাঠাইলেন, মহারাজ ! 
আমার পুত্র পুরুষ; আপনি ইহাতে কোন অবিশ্বাস করি- 
বেন না। 

অনন্তর দশার্ণাধিপতি কাম্পিল্য নগরের সঙ্গিহিত হইয়া, 
এক ব্রান্ষণকে সমুচিত সৎ্কাঁর পুর্বক কহিলেন, আপনি 
নৃুপাধম ভ্রপদকে কহিবেন, রে সুঢ়! তুমি যে আপনার 
কন্যার নিমিত্ত আমার কন্যারে প্রার্থনা! করিয়াছিলে, অদ্য 
তাঁহার সমুচিত প্রতিফল প্রাপ্ত হইবে । 

তখন পুরোহিত ব্রান্গণ দ্রুপদ সমীপে সমাগত হইলে; 
দ্রেপদরাজ পুত্রের সহিত গো৷ ও অর্ধ্য প্রদান পূর্বক পুজা 
করিলেন। ব্রাহ্ধণ তাহার পুজা প্রতিগ্রহ ন৷ করিয়াবীরবর 
হিরণ্য বর্ম যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে লাগিলেন; 
হে ছুরাচার ! তুমি যে আমারে প্রতারণা করিয়াছিলে, অদ্য 
তাহার সমুচিত ফল প্রাপ্ত হইবে | রে ছুর্মতে ! তুমি 
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ংগ্রামে সমাগত হইয়া, আমারে যুদ্ধ দান কর। আমি 
তোঁমাঁরে অমাত্য, বাঁন্ধৰ ও পুত্রের সহিত অবিলম্বে ই সংহার 
করিব। 

পুরোহিত দশার্ণাধিপের বচনানুসারে মন্ত্রিগণ মক্ষে 

এইরূপ তিরস্কার বাক্য প্রয়োগ করিলে, দ্রপদ প্রণয়াবনত 
হইয়া! কহিলেন, হে ব্রচ্মন্ ! আপনি বৈবাহিকের নিদেশক্রমে 
আঁমাঁরে যাহ! বলিলেন, আমার এক দূত গমন করিয়া, ইহার 
প্রত্যুত্তর প্রদান কৰ্বিবে ।এই বলিয়া দ্রুপদ হিরণ্যবন্্মার নিকট 
এক বেদপারগ ব্রাক্ষণকে প্রেরণ করিলেন। এ ব্রাহ্মণ দশা- 
াধিপতির সমীপবর্ভী হইয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি 
পরীক্ষা করুন, শিখণ্তী বাক্তবিক স্ত্রী নহেন। বোধ হয়, কোন 
ব্যক্তি আপনার নিকট মিথ্যা কহিয়া থাকিবে; কিস্তু তাহা 
শ্রদ্ধেয় নছে। 

তখন হিরণ্যবন্্মা স্ত্িয়মাণ হইয়া, শিখণ্তী স্ত্রী কি 
পুরুষ জানিবাঁর জন্য পরম সুন্দরী রমণীদিগকে প্রেরণ করি- 
লেন । তাহার তত্ার্থ পরিজ্ঞতি হইয়া, দশার্ণাধিপতি 
সমীপে সবিশেষ নিবেদন করিলে, তিনি শুনিয়া যার পর 

নাই হর্যাবিষ্$ হইলেন এবং বৈবাহিকের সহিত সমাগত 
হইয়া, হুষ্টচিত্তে বাস করিতে লাখিলেন। অনন্তর তিনি 
শিখণ্ডীরে হস্তী, অশ্ব, গো, বহুসংখ্য দাসী ও ভূরি প্রমাণ 
অর্থ প্রদান করিয়া, স্বীয় ছুহিতারে ভণ্সনা করত ভ্রপদ 
সমীপে সমুচিত সৎকার লাতান্তে স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যা- 
বর্তন করিলেন | হে রাজন্! হিরণ্যবন্মী রোষ পরিহার 
পুর্ব্বক সন্ত হইয়া, প্রস্থান করিলে, শিখণ্ডী ও মিতান্ত 
সন্তুষ্ট হইলেন। 

কিয়শুকাল পরে যক্ষরাঁজ কুবের লোক মধ্যে ভ্রমণ 
করিতে করিতে স্থুণাকর্ণের গৃহাভিমুখে আগমন করিলেন । 



৫৭০ মহাভারত । 

তনি এ গৃহের উপরিভাগ হইতে দেখিলেন, উহা অতি 
বিচিত্র । মাল্য ও চন্দ্রাতপে অলঙ্কত, উশীরগন্ধে নুরভিত, 
সর্জরসধূপিত, ধ্বজপতাকা সমন্থিত, মাংস এবং অন্যান্য 
ভক্ষ্য ভোজ্য ও পেয় দ্রব্যে পরিপুর্ণ, মণি রত্ব সবে ভূষিত, 
কুন্থুমসৌরভসম্পন্ন, এবং সিক্ত ও সংমার্জিত। তিনি তদ্দ- 
শনে অনুগামী যক্ষদিগকে কহিলেন, হে যক্ষগণ ! স্থৃণাকর্ণের 
গৃহ সর্ববাংশেই পরম শোভিত দেখিতেছি; কিন্তু সেই মুঢ় 
আমার নিকট আসিতেছে না কেন? সে যখন আমারে সমা- 
গত জানিয়াও আমার নিকট আসিতেছে না, তখন আমি 
তাহারে সমুচিত শাস্তি প্রদান করিব। 

যক্ষগণ কহিল, হে যক্ষরাজ! স্থৃণাকর্ণ কোন অনির্ব্চনীয় 
কারণে দ্রপদতনয়! শিখণ্ডিনীরে স্বীয় পুরুষত্ব প্রদান করিয়! 
স্বয়ং স্ত্রীচিহ ধারণ পুর্ব্বক গৃহে অবস্থান করিতেছেন ; লঙ্জ! 
বশতঃ আপনার সমীপবশ্া হইতে পারিতেছেন না। এক্ষণে 
আপনি বিমান হইতে অবরোহণ পুর্ববক সবিশেষ শ্রবণ 
করিয়া যাঁছা কর্তব্য হয়, বিধান করুন | কুবের কহি- 
লেন, হে যক্ষগণ ! তোমরা সেই স্থণাঁকর্ণকে আমার 
সমীপে আনয়ন কর। আমি তাহারে সযুচিত শাস্তি প্রদান 
করিব । 

তখন স্থূণাকর্ণ অনুচরমুখে সমুদায় বৃত্তাম্ত যখাধথ শ্রবণ 
করিয়া,কুবের সমীপে গমন পুর্ববক লজ্জা নতবদনে দণ্ডায়মান 
হইল। কুবের ক্রোধভরে শাপ প্রদান পূর্বক কছিলেন, হে 
স্থণ! তুমি শিখণ্তীরে আপন পুরুষলক্ষণ প্রদান ও তাহার সত্রী- 
চিহ্ন পরিগ্রহ পুর্ববক যক্ষদিগকে অবমানিত ও নিতান্ত 
পাপাচরণ. করিয়াছ ; অতএব তোমার স্ত্রীরপের কখন 
ব্যত্যয় হইবে না। তুমি নিতান্ত বিগত অনুষ্ঠান করিয়াছ, 
এই জন্য তুমি স্ত্রী ও শিখণ্ডী পুরুষ হইবে। | 
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অনন্তর ষক্ষগণ «শাপের অবসান করুন” এই বলিয়। 
বারংবার স্থণের নিমিত্ত কুবেরকে প্রসন্ন করিলে, তিনি 
শীপবিমোচনে অভিলাধী হইয়া, তাহাদিগকে কহিলেন, 
শিখণ্ডী নিহত হইলে, স্থুণাকর্ণ পুনরায় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে ; 
এক্ষণে স্ভুণাকর্ণ নিরুদ্েগ হউক, এই বলিয়া, কুবের পুজা- 
লাভ পুর্ববক যক্ষগণের সহিত প্রস্থান করিলেন। স্থণাকর্ণ, 
শাপগ্রস্ত হইয়া, সেই অরণ্যে অবস্থান করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর শিখণ্ডী যথাসময়ে আগমন পুর্ববক স্থুণের সমী- 
পশ্থ হইয়। কহিলেন, হে যক্ষরাজ ! আমি সমাগত হইয়াছি। 

স্থণ শিখণ্ডীরে সরলহ্বদয়ে আগমন করিতে দেখিয়া, 
পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন, হে রাজপুত্র! আমি তোমার 

প্রতি যার পর নাই সম্তৃষ্ট হইলাম। অনন্তর "স্থণ শিখণ্ীর 
'সমীপে আত্মবৃভীস্ত আনুপুর্বিবিক কীর্তন করিয়া কহিলেন, 
হে শিখণ্ডী ! কুৰের তোমার নিমিত্ত আমারে অভিশপ্ত করি- 
যাছেন। এক্ষণে গমন ও ইচ্ছানুসারে যথান্থখে সর্বলোকে 
পর্যটন কর। তোমার সহিত সাক্ষাৎ ও কুবেরের আগমন 
উভয়ই প্রাক্তন দৈব নিমিভক বোধ হইতেছে ! ফলতঃ, 
ভাগ্য অতিক্রম করা সহজ নহে। 

হে ভারত! স্থণ এইরূপ কহিলে, শিখণ্ডী হর্ভরে নগরে 
প্রত্যাগযন পুর্বক গন্ধ মাল্যাদি দ্বারা ব্রাহ্মণ, দেবতা, 
চৈত্য ও চতুষ্পথ সকলের পুজা! করিলেন | ভ্রুপদরাঁজ 
টশিখণ্ডীরে সিদ্ধার্থ দেখিয়া, বন্ধুগণের সহিত নিরতিশয় 
প্রীতি লাভ করিলেন। অনস্তর তিনি শিখণ্ডীরে ধনুর্বেদ 
শিক্ষার নিমিভ্ড দ্রোণের হস্তে সমর্পণ করিলেন । হে রাজন্! 
সেই শিখণ্ডী তোমাদেরই সহিত চতুষ্পাদ ধনুর্বেদ শিক্ষা 
করিয়াছেন । আমি যে সকল জড়াকৃতি অন্ধ ও বধির চর 
দ্রুপদ সমীপে প্রেরণ করিয়াছিল'ম, তাহারাই আমারে এই 

৭৩ 



৫৭২, মহাভারত । 

বৃভাম্ত যথাঁথ নিবেদন করিয়াছে! কাঁশীরাজছুহিত1 অন্থা 
এই শিখণ্ীরূপে দ্রুপদগৃছে অবতরণ করিয়াছেন এই 
শিখণ্তী যুদ্ধার্থ উপনীত হইলে, আমি ভাহাঁরে ক্ষণমাত্রও 
অবলোকন ব৷ প্রহার করিব না। পৃরিবীতে আমার এইরূপ 
ব্রত আছে যে, আমি স্ত্রী, স্্ীপূর্বব পুরুষ, বা স্ত্রীনামধারী ও 
্ত্রীস্বরূপ পুরুষকে কখন শরাঘাত করি না। হে কৌরব- 
নন্দন! আমি শিখণ্ডীর এইরূপ জন্মবৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। 
এই জন্যই তাহারে সংহার করিব না । ফলতঃ, আমি শিখ- 
ওীরে সংহার করিলে: সাধুগণ আমার অপধশ ঘোষণ| করি- 
বেন। অতএব আমি তাহারে সংগ্রামে অবস্থিত দেখিলেও, 
নিহত করিব না। 

রাজ! ছুর্যোধন পিতামহমুখে এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, 
মুহুর্ত কাল চিন্ত! করত স্থির করিলেন, এইরূপ প্রতিজ্ঞ! 
কর! মহাবীর ভীত্মের সমুচিতই হইয়াছে । 

পঞ্চনবতাধিক শততম অধ্যায়! 

সপ্ত্রয় কহিলেন, মহারাজ ! শর্বরীপ্রতাত হইলে, আপ- 
নার পুত্র ছূর্ষেযোধন' সৈন্যগণসমক্ষে পিতামহকে পুনরায় 
জিজ্ঞাস করিলেন, হে গাঙ্গেয়! আমার পক্ষীয় আপনার! 
সকলেই দিব্যাস্তরকোৌবিদ । এক্ষণে বলুন, আপনি কতদিনে 
যুধিঠিরের হস্ত্যশ্বনরসংকুল, মহারথবহুল, ভীমার্জুন ও ধৃষ্ট- 
ছ্যু্ন প্রস্তুতি মহাঁবল পরাক্রান্ত লোকপাঁলমদৃশ বীরগণে 
পরিরক্ষিত, উদ্বেল সাঁগরসন্নিতঃ অনিবার্ষা, অপ্রধৃষ্য এবং 

দেবগণেরও অক্ষোতনীয় এই অমীম সৈন্য সংহার করিতে 



উদ্যোগ পর্ব। ৫৭৩ 

পারেন? সমরশ্রাঘী কর্ণ, মহাধনুদ্ধর আচার্য, মহাবল কৃপ 
ও দ্বিজসতম অশ্বথ্ামাঁই বা কত কালে এই সমুদায় বিনষ্ট 
করিতে পারেন ? ইহা জানিবার জন্য আমার নিতান্ত কৌতু- 
হল উপস্থিত হইয়াছে। 

ভীক্ম কহিলেন? হে কুরুশ্রেষ্ঠ ! তুমি যে অরাতিগণের 
বলাবল জানিবার জন্য সধুণ্স্ুক হইয়াছ, ইহা! তোমার, 
উপযুক্ত, সন্দেহ নাই । এক্ষণে আমি সংগ্রামে যেরূপ শক্তি, 
শন্ত্রবল ও ভূজবীর্ধ্য প্রদর্শন করিব, শ্রবণ কর। সমরধর্খের 
সিদ্ধান্ত এই, অকপট ব্যক্তির সহিত সরল যুদ্ধ এবং মায়া- 
বীর সহিত মায়াযুদ্ধ করিবে। আমি প্রতিদিন প্রাতঃকাঁলে 
দশ সহত্র যোদ্ধা! ও এক সহত্র রখী এইরূপে ভাগ কল্পনা 
করিয়া, পাগুব্সৈন্য সংহার করিব। হে বস! আমি বর্ষিত 
* উত্াহসম্পন্ন হইয়া, এইরূপ অংশ ও কালনিয়মে শত- 
সহজ্ঘাতী শরনিকরে এক মাসমধ্যে সমস্ত পাগুবসৈন্য 
সংহার করিতে সমর্থ হইব। 

সঞ্জয় কহিলেন, রাজ। দুষ্যোঁধন তীত্মের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া, ভরদ্বাজশ্রেষ্ঠ আঁচার্ধযকে জিজ্ঞামা করিলেন, 
আচার্য ! আপনি কত দিনে পাগবসৈন্য সংহারে সমর্থ 
হইবেন ? 

দ্রোণ সহাস্য আন্যে উত্তর করিলেন, হে বের্বনন্দন ! 
আমি বৃদ্ধ হইয়াছি, সুতরাং আমার তেজ ও চেষ্টারও লাঘৰ 
হইয়াছে; তথাপি বোধ হয়, আমিও ভীমের ন্যার এক 
মাসমধ্যে সমুদায় পাওবসৈন্য শস্ত্রানলে দগ্ধ করিতে 
সমর্থ হইব। ইহাই আমার পরম শক্তিও ইহাই আমার 
পরম বল। 

তখন কৃপাচার্যয কহিলেন, হে মহাবাহে! ! আমি ছুই 

মাসে সযুদায় পাগুবদৈন) সংহাঁর করিতে পারিব। অশ্ব 



রি মহাভারত। 

থাঁমা কহিলেন, আমি দশ রাত্রে এব কর্ণ কহিলেন, আমি 
প্রাতিজ্ঞা করিতেছি, পাঁচ দিনেই সমুদায় পাগুবসৈন্য নিঃশে- 
ফিত করিব । ভীম্ম সুতপুত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, 
উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করত কহিলেন, হে রাধেয়! তুমি বাস্থদেব 
রক্ষিত অর্জুনকে রণস্থলে অবলোকন কর নাই বলিয়াই এই- 
রূপ বিবেচন! করিতেছ'। কিন্তু পুনরায় স্বেচ্ছ! প্ররৃত হইয়া, 
এইরূপ বলিতে সমর্থ হইবে না। 

০ 

ষবত্যধিক শততম অধ্যায়। 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, মহারাজ! ধর্মমরাজ যুধিষ্ঠির অরা-. 
তিগণের এই সকল কথ শ্রবণ করিয়া, অনুজদিগকে নির্জনে 
আহ্বান পূর্বক কহিলেন, হে ভ্রাতৃগণ ! ধার্ভরা্রসৈন্যগণ- 
মধ্যে যে সকল চার পুরুষ প্রেরিত হইয়াছিল, অদ্য তাহারা 
নিশীবসানে আপিয়। আমারে কহিল, মহারাজ! ুর্য্যোধন 
পিতামহ ভীক্মকে জিজ্ঞানা করিলেন, হে গাঙ্গেয়! আপনি 
কত দিনে পাঁওব সৈন্য সংহার করিতে পারিবেন ? ভীক্্ 
উত্তর করিলেন, হে কৌরব! আর্মি একমাসে সমুদায় পাগুব- 
সৈন্য বিনষ্ট করিব। পরে দ্রোণাচার্ধ্যও এক মাসমধ্যে 
সমুদায় সৈন্য সংহাঁর করিবেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন। গৌতম 
কহিলেন, আমি ছুই মাসে সমস্ত সংহার করিব। অশ্বথাম। 
প্রতিজ্ঞ! করিয়াছেন, আমি দশ রাত্রে সমূদায় বিনষ্ট করিব। 
পরে দিব্যান্্রবিৎ কণ জিজ্ঞাদিত হইয়া, প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
আমি পাঁচ দিনমধ্যে সমগ্র শক্রবল কবল নিপাতিত করিব। 
হে অঞ্জন! আমি এই জন্যই তোমার বাক্য শুনিতে সমু 
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সক হুইয়াঁছি, তুমি কত দিনে সযুদায় কৌরবসৈন্য সংহার 
করিতে পারিবে বল £ 

তখন অর্জুন বাসুদেবের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া কহি- 
লেন, হে মহারাজ! এই সকল চিন্রযোধী অন্ত্রজ্ঞ মহাতআ্াঁ- 
গণ আমাদের সৈন্য সংহারে সমর্থ হইবেন, সন্দেহ নাই। 
কিন্তু আপনি মানসিক গ্লানি পরিহার করুন। আমি যথা- 
সত্য বলিতেছি, বাঁস্মুদেবসহায় হইয়া, এক রথেই ভূত ভবি- 
ব্য বর্তমান স্থাবরজঙ্গমাত্মক লোকত্রয় সমুদায় সংহার 
করিতে পারি । কৈরাত ছ্বন্দযুদ্ধে ভগবান্ পশুপতি আমারে 
যে ঘোরতর মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, তাহা! আমার নিকটেই 
আছে। শুলপাণি যুগান্তে সমুদায় ভূত সংহরণ পুর্বরবক এ অস্ত্র 
প্রয়োগ করেন। কর্ণের কথা দূরে থাক, ভীম, দ্রোণ, কৃপ ও 

" অশ্বথামাও এই অস্ত্র পরিজ্ঞাত নহেন। কিন্তু দিব্যান্ত্র ঘাঁরা 
ইতর ব্যক্তিরে বিনাশ করা কর্তব্য নহে। সুতরাং আমর 
আর্জব যুদ্ধ দ্বার শত্রদিগকে পরাজয় করিব । আর এই সমস্ত 
পুরুষব্যাপ্রগণ আপনার সহায়, ইহারা সকলেই দিব্যান্ত- 
কোবিদ, যুদ্ধোৎস+হলম্পন্ন, অপরাজিত এবং দারক্রিয়া- 
কালে যাগানুষ্ঠান করিয়াছেন? শিখণী, যুযুধান, ধৃষ্টদ্যুন্, 
ভীমসেন, নকুল, সহদেব, যুধামন্থ্য। উভ্ভমৌজা, ভীন্মঃ দ্রোণ 
তুল্য বিরাট, দভ্রপদ, মহাবাহু শঙ্খ, মহাঁবল হৈড়িন্বেয়। ত€- 
পুত্র অঞ্জনপর্ববা, প্রবল পরাক্রান্ত রণকোবিদ মাত্যকি, অভি" 
মনু, ও দ্রৌোপদীর পঞ্চপুত্র,ইহী'রা দেবসেনাঁদিগকেও সংহার 
করিতে পারেন । আপনিও ভ্রিলোক্য বিনাশে সমর্থ এবং 
ক্রোধভরে যাহারে নিরীক্ষণ করেন, তত্ক্ষণাণ্ড তাহার জীবি- 
তাশ। বিন হয়। 
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সণ্ডনবত্যধিক শততম অধ্যায় । 

বৈশম্পায়ন কহিলেন, অনন্তর ন্ুবিমল প্রভাঁতসময়ে 
নরপতিগণ ছুর্যোধনের আদেশানুলারে স্নানান্তে পরম 

পবিত্র হইয়া, মাল্য ও শুক্র বসন পরিধান, শস্ত্র ও ধ্বজ গ্রহণ 
এবং স্বস্তিবাচন ও হুতাশনে আহুতি প্রদান করিয়া, পাণুব- 

গণের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হে রাজন্! ইহারা স্ক- 
লেই ব্রহ্মবিৎ, শুর, স্ুচরিতব্রত, সকলেই কামচারী ও 
আহবলক্ষণসম্পন্ন ! তগুকালে তাহার সকলেই পরস্পর 
শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও সংগ্রামে পরবল পরাজয়ে সমুৎ্স্ুক হইয়া, 
একা গ্রহ্ৃদয়ে গমন করিতে লাগিলেন। অবন্তী দেশীয় রাজা- 
বিন্দ ও অনুবিন্দ, কেকর ও বাহিলকগণ দ্রোণাচাধ্যের অন্ু- 

গামী হইলেন। অশ্বথাম1, ভীক্ম, জরদ্রথ, দাক্ষিণাত্য, প্রতীচ্য, 
প্রাচ্য, উদীচ্য, পার্ধবতীয়, শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বশা- 
তিবর্গ, এবং গ্ান্ধাররাজ শকুনি স্ব স্ব সৈন্য সমভিব্যাহারে 
তাহারে বেষ্টন করিয়।, দ্বিতীয় বলে সংশ্লিষ্ট হইলেন । সহা' 
নীক কৃতবর্্াঃ মহারথ ত্রিগর্ত, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য ও 
কোশলাধিপতি রুহদ্রথ, ইহার! ভ্রাতৃগণপরিবা রিত রাজ। 
দুর্য্যোধনের অনুগমন করিলেন। এইরূপে মহারথ ধার্তরা- 
স্রগণ সমবেত হইয়া, কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমার্ধে ন্যায়ানুসারে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন। হে ভারত! ছুর্য্যোধন দ্বিতীয় 
হস্তিনা নগরের ন্যায় যে অলঙ্কৃত শিবির সমস্ত নিশ্পিত করিয়া- 

ছিলেন, ল্ুনিপুণ নাগরিকেরাও তাহার ও নগরের বৈল- 
ক্ষণ্য জানিতে পারেন নাই । এতদৃব্যতীত রাঁজাদিগের বাপার্থ 
যে-সমন্ত শত সহত্র ছুর্গ নির্মিত হইয়াছিল, তৎ্সমস্তও 



উন্যোগ পর্ব । ৫৭৭ 

প্রকৃত দুর্গের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। সন্নিবেশিত 
সেনানিবেশ সমস্ত রণভূমির পঞ্চ যোজন পরিমিত মণ্ডলাঁকার 
স্থাঁন পরিব্যাপ্ত করিল। মহীপতিগণ উৎসাহ সহকারে স্ব স্ব 
সৈন্যগণ সমভিব্যাহারে সেই সকল বিবিধ দ্রেব্যসম্পন্ন সেনানি- 
বেশে প্রবেশ করিলেন্ন। রাজ। ছুর্যোধন সৈন্য, অশ্ব, গজ ও 
মনুষ্য সমভিব্যাহারী সেই সমস্ত মহাত্রাগণের যথাবিধি 
ভক্ষ্যভোজ্যের ব্যবস্থা করিয়া, শিল্পোপজীবী, অনুচর, সুত, 
মাগধ, বন্দী, বণিক) পণিকা, চাঁর ও দর্শকদিগের পর্যবেক্ষণ 
করতে লাগিলেন। 

অষ্নবত্যধিক শততম অধ্যায় ৷ 

বৈশম্পীয়ন কহিলেন, হে ভারত ! রাজ! যুধিঠিরও সেই. 
রূপ পুষ্টছ্যন্মপ্রযুখ বীরদিগকে প্রেরণ করিতে লাগিলেন ॥ 
তিনি চেদি, কাশি ও করুষদিগের নেত! দৃঢ়বিক্রম অরাতি- 
নিহস্ত। প্ুষ্টকেতু, বিরাট, দ্রুপদ; যুযুধান, শিখন্ডী, যুধামন্যু ও 
উত্তমৌজা, সকলকেই যুদ্ধাথ আদেশ করিলেন। তখন সেই 
সকল বারগণ সুবর্ণকুগুল ও বিচিত্র বন্ধ ধারণ পুর্ব্বক আজ্যাব- 
পিক্ত হজ্জীয় ছুতাশনের ন্যায় ও গ্রস্বলিত গ্রহরাজির ন্যাঁয় 
শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ধর্্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই 
সমস্ত নরপতিদিগকে গজ, অশ্ব, সৈন্য, বাহন, পরিচারক ও 
শিল্পোজীবদিগের সহিত যথাবিধি পুজ। করিয়া, ভোক্ষ্য- 
ভোজ্য প্রদানান্তে যুদ্ধ যাত্রায় অনুমতি করিলেন। তিনি 
ধষ্টছ্যুন্বকে অগ্রগামী করিয়া, বৃহস্ত, অভিমন্যু ও দ্রৌপদীর 
পচ পুত্রকে প্রেরণ পুর্ববক ভীম, যুযুধান ও অজ্ভনকে দ্বিতীয় 
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বলবন্ধ স্বরূপ নিযুক্ত করিলেন। তখন যোঁধবর্গ অশ্বদিগের 
আভরণ সমারোপণ, ইতস্তত ধারণ ও বিচরণ করিয়া, সিংহ- 
নাদে গগনমণ্ডল স্পর্শ করিতে লাগিল । রাজ! যুধিষ্ঠির স্বয়ং 
বিরাট,দ্রুপদ ও অন্যান্য মহীপতিগণের সহিত তাহাদের অনু- 
গামী হইলেন। তখন ধনুদ্ধারিগণবেষ্টিত ধৃষউছ্যন্গপরিপাঁলিত 
পাঁগুবসেনা পুর্ণপ্রবাহশালিনী জাহৃবীর ন্যায় প্রতীয়মান 
হইতে লাগিল। 

অনন্তর ধীমান্ ধর্্মরাজ ধার্তরাষ্ট্রদিগের বুদ্ধিভ্রম উৎ_ 
পাদনার্থ পুনরায় অন্যপ্রকারে সৈন্য যোজন! করিলেন। ধনু 
দ্ধারিপ্রধান দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, 
প্রভদ্রকগণ এবং দশসহত্র অশ্ব, ছুই সহত্র গজ, অযুত 
পদাতি ও পঞ্চশত রথ সমভিব্যাহারে ভীমসেনের সহকারী 
হুইলেন। বিরাট, ও জয়গসেন, যুধামন্যুউ ভমৌজ। এবং কৃষ্ণ 
অর্জুন মধ্যবলের অনুসরণ করিলেন। শুরাধিষিত বিংশতি 
সহত্র অশ্ব, পঞ্চ সহত্র হস্তীঃ পঞ্চ সহস্র রথ এবং পদাতি 
কার্শ্ম'কধারী সহস্র সহস্র বীধ্যশালী তাহাদের অগ্র পশ্চাৎ 
গমন করিতে লাগিল। 

রাজ! যুধিষ্ঠির স্বয়ং বহু সহত্র নৃপতি, বহু সহ মাঁতঙ্গ, 
অযুত অযুত অশ্ব, সহজ্র সহক্র রথ ও বহুহত্রপদাঁতি পরি- 

বেষ্টিত সৈন্যমধ্যে অধিষ্ঠান করিতে লাগিলেন। ব্হুতর 
সেনাপরিৰৃত চেকিতান, চেদীশ্বর ধৃষ্টকেতু, শত সহস্র রথা- 
ধিঠিত বৃঝ্তপ্রধান সাত্যকি তাহার অনুগমন করিলেন। 
পুরুষাগ্রণী ক্ষত্রদেব ও ক্ষত্রহা সৈন্যের পশ্চাৎ্ভাগ রক্ষা 
করিতে লাগিলেন । সহস্র হস্তী ও অযুত সংখ্যক অশ্ব শকট, 
বণিকৃ, বেশ্যা, বাহকগণের অধিষ্ঠিত স্থানে নিয়োজিত হুইল। 
ধন্মরাজ নাগবল, বালক, স্ত্রী, ভুর্ববল ব্যক্তি ও কোষসঞ্চয়বাহী 
কোষাগার সমস্ত সমভিব্যাহারে ধীরে ধীরে গমন করিতে 
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 নত্যধূৃতি সৌচিত্তি, শ্রেনি মান্, বসুদান, 
বং তাহাদের অনুযায়ী বিংশতি সহত্র 
ত দশ কোটি অশ্ব, এবং ঈষের ন্যায় 
ঢ মদআাবী বিংশতি সহজ মাতঙ্গ তাহার 
(রাজের সপ্ত অক্ষৌহিণীর অন্তর্নিবিষ্ট 
য় মদআাবী সপ্ততি সহজ্র রণযাতঙ্গ 
ব্যায় তাহার অনুগমন করিতে লাগিল । 

"আর সহস্র ও অধুত অযুত মনুষ্য স্বস্ব 
ভিব্যাহারে প্রফুল্পহৃদয়ে সিংহনাদ করত 
ী হইল। এতদৃব্যতীত সহক্র সহআ ও 
ফুল্পহৃদয়ে সহত্র সহস্র ও অধুত অধুত 
রিতে লাগিল । 

ন্ যুধিষ্ঠির এইরূপ ভীষণ বল সমভ্ভি- 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃন্ত হইয়াছিলেন। 

পাখ্যান পর্ব সমাপ্ত । 

টদেঘাগ পর্ব সম্তর্ণ। 


